Duurzaam Abdissenbosch,
‘een energiebesparende
woningverbetering’
Bewonersinformatie

Voorwoord

Beste bewoner(s),
U woont in Abdissenbosch in Landgraaf. Uw woning is gebouwd in de periode 1954-1957. De isolatie en ventilatie van uw woning
voldoen niet meer aan de huidige eisen. Daar heeft u als bewoner last van. Vaak is ook de energierekening onnodig hoog. HEEMwonen
vindt dat bewoners in een comfortabel, veilig en betaalbaar huis moeten kunnen wonen. Dat geldt ook voor u. BAM Wonen knapt daarom
uw huis op en maakt het energiezuiniger. In deze brochure leest u welke werkzaamheden wij uitvoeren.
Een warme jas
De buitenkant van uw huis knappen we op. We vervangen en isoleren de daken, isoleren de spouwmuren én de kozijnen worden
vervangen en voorzien van extra isolerend glas. Uw woning krijgt een warme jas.
Energie opwekken
Het dak krijgt minimaal 9 zonnepanelen. Deze wekken energie op waardoor u naar verwachting minder betaalt voor uw energierekening.
Communicatie
We weten dat bij deze werkzaamheden duidelijke communicatie naar u als bewoner belangrijk is. Zowel voor, tijdens als na de
opknapbeurt. Mocht u vragen hebben, neem dan direct contact met ons op. Op de achterzijde van deze brochure staat hoe u ons team
kunt bereiken. De werkzaamheden gaan door als minimaal 70% van de huishoudens akkoord gaat met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
BAM Wonen & HEEMwonen
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1. Welke werkzaamheden voeren wij uit
1.1

Werkzaamheden die zorgen
voor meer veiligheid &
gezondheid

1.2

Werzaamheden die zorgen
voor minder
energieverbruik

1.

Asbesthoudende (bouw)materialen worden

4.

Nieuwe kunststof kozijnen

verwijderd

5.

Nieuwe houten voordeur

Nieuwe kozijnen, met inbraakwerend hang-

6.

Overal nieuw HR+++ (triple) glas

en sluitwerk

7.

Geïsoleerd dak met nieuwe dakpannen

Rookmelders in elke woning

8.

Na-isoleren van spouwmuren in de langs en

2.
3.

kopgevels
9.

Verouderde verwarmingsketels worden
vervangen

10.

Mechanisch ventilatiesysteem

11.

Minimaal 9 stuks zonnepanelen per woning

De voordelen voor u:
Een comfortabele woning met een prettig binnenklimaat:
Dankzij de mechanische ventilatie, de aangebrachte isolatie en het vernieuwen van de kozijnen en beglazing ervaart u
een optimaal binnenklimaat.
Lagere energielasten:
Dankzij de aangebrachte isolatie in het dak en de spouwmuren en de nieuwe kozijnen met triple beglazing, gaat er in
de winter minder warmte verloren. In de zomer houdt de isolatielaag de woning koeler. De woning heeft hierdoor een
constantere kamertemperatuur. U hoeft dan minder te stoken, de energielasten gaan dan omlaag. Daarnaast wekken
de zonnepanelen energie op. Dit zorgt voor een besparing van uw woonlasten.
Vernieuwde en frisse uitstraling van de woning:
De woning wordt aan de buitenkant gereinigd. Hierdoor komt de oorspronkelijke kleur van de steen weer mooi naar
voren. Ook wordt er bij de meeste gevel nieuw voegwerk aangebracht. Zo krijgt uw woning weer een frisse en
vernieuwde uitstraling!

Een veilige woning:
Wij brengen inbraakwerende voorzieningen aan die voldoen aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen
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(PKVW). Voorbeelden zijn het toepassen van nieuw hang- en sluitwerk aan de deuren en ramen van uw woning. De
woning krijgt geen keurmerk.

1.3

Werkzaamheden waardoor uw
woning duurzamer wordt

12.

Controle van uw gas-, water- en elektra-

leidingen
13.

Vervangen van uw houten ramen

14.

Schilderen van uw voordeurkozijn

15.

Nieuwe dakpannen

16.

Herstellen van voegwerk

17.

Reinigen van metselwerk

18.

De woningen hebben na renovatie
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15
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3
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een gemiddeld energielabel A+

19.

De toegepaste materialen zijn duurzaam,

17

16

demontabel, herbruikbaar en onderhoudsarm
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Mogelijkheden badkamer-, toilet-,
en keukenrenovatie:

13

14

Daarnaast is het eventueel mogelijk om in
aanmerking te komen voor een badkamer-, keuken-

of toiletrenovatie. Dat kan helaas niet bij alle
woningen. Er zijn enkele voorwaarden aan

6

5

4

verbonden zoals de ouderdom van uw badkamer,
keuken of toilet. Ook kijken we naar de technische
staat. Tijdens het huiskamergesprek zal de
uitvoerder en/of een medewerker van HEEMwonen
bekijken of u voor deze renovatie in aanmerking
komt.

BAM Wonen | Bewonersinformatie
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2. Minder energieverbruik met isolatie en ventilatie
2.3 De ventilatie voor uw woning

2.1 Waarom deze werkzaamheden?
Waarom gaan we uw woning isoleren en ventileren?

U krijgt een nieuw ventilatiesysteem in uw woning. Dit

Een goed geïsoleerde woning geeft u vooral meer

systeem ververst constant de lucht in uw woning.

wooncomfort. Uw woning is makkelijker te verwarmen

Nieuwe ventielen in uw keuken, badkamer en toilet

in de winter en blijft koeler in de zomer. Met de juiste

zuigen vervuilde en vochtige lucht af. De nieuwe,

ventilatie ontstaat een beter leefklimaat in uw woning.

(automatische) ventilatieroosters in het glas zorgen

Ook is de kans op schimmels heel klein en heeft uw

voor de juiste toevoer van verse lucht.

minder last van kooklucht en vochtige lucht.
De box van het ventilatiesysteem plaatsen we op
Met betere isolatie en ventilatie bespaart u bovendien
op uw energieverbruik. Elke woning verliest namelijk

Uw gevels worden via de buitenmuren geïsoleerd.

warmte; via het dak, de ramen, de buitenmuren en de

2.2 De isolatie voor uw woning

vloer. Meer isolatiemateriaal zorgt ervoor dat er

We vervangen al uw ramen door HR+++ (triple) glas.

minder warmte verloren gaat. Daardoor is het

badkamer, en één kanaal via de hal naar de keuken

en naar het toilet. De bediening voor het
ventilatiesysteem hangen we in de woonkamer en
badkamer. In de slaapkamer plaatsen we een CO2

energieverbruik lager in een goed geïsoleerde woning

In de gevels van uw woning zit wellicht al

dan een woning zonder isolatie.

spouwmuurisolatie. Wij vullen daar waar nodig de
luchtruimte tussen de binnen- en buitenmuur bij met

Met een lager energieverbruik daalt niet alleen uw

meer isolatiemateriaal. Niet geïsoleerde spouwmuren

gasrekening. U draagt ook bij aan Europese

worden helemaal gevuld. Na de woningverbetering

doelstellingen om minder fossiele brandstoffen te

voelt de buitenmuur van de woning minder kil aan en

verbruiken en de uitstoot van CO2 te verkleinen.

straalt minder kou af.
We isoleren het dak met isolatiemateriaal. Uw woning
verliest daardoor minder warmte. Ook voelt uw
woning minder koud aan na de woningverbetering.
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zolder. Daarna loopt er één afvoerkanaal naar de

sensor.

2.4 Hoe zuinig wordt uw woning?
Indien u een nieuwe HR-ketel in uw woning geplaatst
krijgt werk de cv-installatie veel energiezuiniger. Met

de thermostaat regelt u eenvoudig een constante
kamertemperatuur en bepaalt u zelf het tijdstip
waarop de verwarming aan of uitgaat.
Met isolatiematerialen en nieuwe installaties maken
we uw woning energiezuiniger. Dankzij een
onafhankelijke berekening weten we hoeveel u na de
woningverbetering bespaart op uw energieverbruik.

Die berekening heet Energie-prestatie-advies (EPA)
en levert een score op die Energie-Index heet.
Kort samengevat: uw woning gaat van een onzuinige
score (Energie-Index van gemiddeld variërend van E
tot G) naar een zeer zuinige score (Energie-Index van
gemiddeld A+)
Ook worden er minimaal 9 stuks zonnepanelen op het

dak geplaatst zodat de energiekosten dalen. De panelen wekken stroom op die u direct kunt gebruiken of

Uw woning krijgt nieuwe kunststof kozijnen met triple beglazing

teug leveren aan de stroomleverancier.

Energie
index
Energielabel

G
>2,7

F
2,7 - 2,4

E
2,4 - 2,1

D
2,1 - 1,8

C
1,8 - 1,4

B
1,4 - 1,2

A
1,2 - 0,8

A+
0,8 - 0,6

Uw woning gaat van een onzuinig energielabel <G> naar een zuinig energielabel van gemiddeld <A+>
BAM Wonen | Bewonersinformatie
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3. Uw woonlasten na de woningverbetering
HEEMwonen maakt met dit project uw woning
energiezuiniger. De huurprijs gaat weliswaar wat
omhoog, maar u bespaart ook op uw

energierekening. Dit betekent dat de maandelijkse
(netto) woonlasten naar verwachting gelijk blijven
of zelfs dalen!

3.1 De te verwachten besparing
Bij de onderstaande berekeningen gaan wij uit van
een gemiddeld verbruik. De kans dat u een
gemiddeld verbruikt heeft is klein. Persoonlijke
omstandigheden hebben veel invloed op uw
energierekening. Zoals het woningtype, het aantal
personen in uw huishouden en de manier waarop u
met energie omgaat.
Behalve de huur tellen de energiekosten behoorlijk
mee bij uw woonlasten. Gemiddeld betaalt een
huishouden in Nederland € 155,- per maand aan gas
en elektra. Een gemiddeld huishouden verbruikt zo’n
1.400 m3 gas en 2.900 kWh elektra per jaar (bron:
milieucentraal.nl). Van bewoners uit uw buurt horen
we regelmatig dat ze veel meer dan € 155 per maand
kwijt zijn aan gas en elektra.

In onderstaand schema ziet u de huurverhoging en de te verwachten energiebesparing.

10

3.2 Besparing verschilt per bewoner
Nadat de werkzaamheden aan uw woning klaar zijn
verminderen naar verwachting uw woonlasten. Voor
iedere bewoner zal de besparing echter verschillend
zijn. Iedereen heeft immers andere stookgewoonten.
Zet u de thermostaat bijvoorbeeld op 20 °C of op 23 °
C? Bent u de hele dag thuis of stookt u alleen ’s
avonds? Woont u alleen, met z’n tweeën, of met een
gezin? Doucht u elke dag of minder vaak? Daarnaast
hangt de besparing af van het weer. Bij strenge vorst
stookt u meer dan bij een zachte winter. Ook het woningtype is van invloed. Woont u in een tussenwoning
of in een hoekwoning?

3.3 Huurtoeslag
Door de voorgestelde ingrepen dalen uw
energielasten. De verlaging van de energiekosten
weegt op tegen de huurverhoging. Tevens wekt u
met de zonnepanelen ook energie op. Daarnaast
krijgt u wellicht al huurtoeslag of komt u er nu wél
voor in aanmerking.
De huurverhoging wordt dan voor een groot deel
vergoed vanuit de huurtoeslag. Of dit bij u het geval
is, kunt u nakijken op www.toeslagen.nl. Hier kunt u
vooraf een berekening maken. Vul de mogelijke
nieuwe huur in en kijk wat u daar aan huurtoeslag
van terug krijgt.

BAM Wonen | Bewonersinformatie
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4. Wat kunt u verwachten?
Om u alvast een beeld te geven van wat u kan

2 Huiskamergesprek

3 Instemming

verwachten, beschrijven we in hoofdlijnen wat we

Wanneer mogen wij uw woning in kaart brengen?

Gaat u akkoord met de voorgenomen

de komende tijd gaan doen. In de loop van het

Geen enkele woning is hetzelfde. Wij maken met u

project kunnen wij meer concrete data noemen. Bij

een afspraak wanneer we bij u thuis mogen komen.

vragen kunt u altijd bij ons terecht.

Tijdens dit bezoek kijken we naar de technische staat

werkzaamheden of twijfelt u nog?
Neem dan contact met ons op. Wij laten u graag de
modelwoning nog eens zien en wij informeren u over
de voordelen van de werkzaamheden. Alle
werkzaamheden gaan door wanneer 70% van de
huishoudens instemt. Op de achterzijde van deze
brochure staan onze contactpersonen.

en indeling van uw woning. Er wordt gekeken op

Stappenplan voor de
woningverbetering

welke punten uw woning al geïsoleerd is en waar uw
woning extra aandacht nodig heeft. Ook beoordelen
we tijdens dit huiskamergesprek of uw woning in

1 Kijkdagen modelwoning aan de Kapittelstraat 7

aanmerking komt voor een renovatie van badkamer,

Komt u ook?

keuken of toilet. We geven bovendien een toelichting

Wij organiseren 3 kijkdagen in de modelwoning die

op het hele proces.

momenteel gerealiseerd is. In de modelwoning kunt u
het resultaat van de werkzaamheden zelf ervaren. Dit
betreft de modelwoning aan de Kapittelstraat 7. Op
29 april, 30 april of 02 mei bent u van harte welkom
op de kijkdag. In de bijgevoegde informatiebrief vindt
u de dag en het tijdstip waarvoor u uitgenodigd bent.

Tijdens dit bezoek aan de modelwoning krijgt u
informatie over alle maatregelen en kunt u kennismaken met het projectteam van BAM wonen,
HEEMwonen en een aantal bewoners van het bewonerscomité.
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4 Opruimdag
Misschien heeft u als bewoner de behoefte om van de
nood een deugd te maken. Wilt u uw zolder/huis opruimen? Wilt u spullen die niet meer nodig zijn weg
doen? Voor de dak werkzaamheden is het nodig om
de zolder dan leeg te ruimen. BAM Wonen en
HEEMwonen helpen u hierbij. Wij organiseren een
opruimdag voor de bewoners.
5 Startgesprek
Wat betekenen de werkzaamheden voor u en uw
woning?
Circa twee weken voor de start van de
werkzaamheden komen we op afspraak bij u thuis en
ontvangt u de planning voor uw woning. Op de
planning ziet u precies wanneer we starten met uw
woning en in welke ruimte we aan de slag gaan. Ook
bekijken we tijdens ons bezoek of uw woning gereed
is voor de werkzaamheden en of u nog hulp nodig
heeft.
6 Uitvoering werkzaamheden
Bent u klaar voor de start?
Op de afgesproken dag en tijdstip starten we met de
werkzaamheden. Wij laten uw woning elke dag netjes
achter. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond,
leveren we uw woning persoonlijk aan u op.

BAM Wonen | Bewonersinformatie

7 Oplevering
Hoe bevalt de vernieuwde woning?
Graag horen wij hoe u de werkzaamheden heeft

ervaren. Daarom ontvangt u na afloop van de
werkzaamheden een vragenlijst. BAM stelt het op
prijs als u de tijd neemt om de vragen voor ons te
beantwoorden. Wij kunnen hiervan leren en kunnen
zo het proces weer verbeteren voor onze volgende
projecten.
8 Servicedag

Heeft u nog vragen of ontdekt u
onvolkomenheden?
Ongeveer 3 maanden na de oplevering van uw
woning verzorgen wij een servicedag. Als er nog
gebreken zijn die tijdens de oplevering niet zijn
opgevallen of na oplevering zijn ontstaan, lossen wij
deze tijdens de servicedag op. Ook beantwoorden wij
deze dag uw vragen over de werking van de nieuwe

installaties in uw woning.
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4.2 Hoe bereidt u zich voor op de
werkzaamheden?

4.3 Om welke woningen gaat het?
uitvoeren die extra geluid met zich meebrengen, zoals

Het plangebied betref de buurt Abdissenbosch.

Tijdens de werkzaamheden kunt u in uw woning

voegen uitkappen, boren en zagen. We beseffen ons

(zie de plattegrond hiernaast voor de weergave van

blijven wonen. We kunnen niet voorkomen dat u op

dat dit voor uw eventuele huisdieren de nodige

de desbetreffende woningen)

een aantal momenten overlast ervaart. We zullen er

overlast kan geven. Daarom adviseren we u om op

echter wel voor zorgen dat we zo netjes mogelijk

tijd maatregelen te nemen voor uw huisdier.
Bent u thuis?

werken en zo snel mogelijk klaar zijn in uw woning.

4.4 Uw privacy
Bij BAM Wonen willen we u persoonlijk van dienst zijn

Het is prettig als u tijdens de werkzaamheden zoveel

én uw privacy respecteren. Daarom hebben we een

Hieronder leest u hoe we gezamenlijk een bijdrage

mogelijk thuis bent. Wij stellen uw aanwezigheid op

privacy beleid. We passen de wettelijke richtlijnen uit

kunnen leveren aan een goed en vlot verloop van de

prijs omdat het de sociale betrokkenheid tussen u en

de Algemene verordening gegevensbescherming toe

werkzaamheden aan uw woning.

BAM vergroot. Als u onverhoopt niet thuis kunt zijn,

bij het verwerken van uw gegevens. Kort samengevat:

komen we graag samen met u tot een goede

we bewaren informatie over uw woning, uw

Hoe beschermen we uw vloer en meubels?

oplossing. Met de uitvoerder kunt u de mogelijkheden

woonsituatie en hoe we u kunnen bereiken. Wilt u

We gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke

bespreken. Van hem krijgt u ook een persoonlijke

meer weten?

bezittingen. We stellen alles in het werk om stof

planning zodat u precies weet waar, wanneer en wat

Bezoek https://www.bam.com/nl/overig/privacy-policy

zoveel mogelijk te voorkomen, maar er zal door de

of vraag ons ernaar.

werkzaamheden sprake zijn van extra stof in uw

er gaat gebeuren.
Maakt u ruimte voor de steiger?

woning. Om uw persoonlijke bezittingen in uw woning

Om de werkzaamheden aan de gevels en het dak te

zo goed mogelijk te beschermen stellen wij afdekfolie

kunnen uitvoeren, plaatsen we een steiger aan de

beschikbaar. U kunt hiermee alle meubels en andere

buitenkant van uw woning. Om de steiger eenvoudig

zaken afdekken. Wij raden u aan om kostbare bezit-

te kunnen plaatsen, is het belangrijk dat u vanaf de

tingen tijdelijk buiten uw woning te bewaren, extra

gevel minimaal 1,5 meter vrijmaakt. Denk hierbij aan

goed af te dekken of op te bergen.

het tijdelijk weghalen van tuinmeubelen, bloempotten,

Heeft u huisdieren?

planten, en fietsen. Dit geldt zowel voor de voor- als

Tijdens de werkzaamheden zal regelmatig uw deur

achterzijde (en eventueel de zijkant) van uw woning.

openstaan omdat onze collega’s in en uit moeten

Wij geven u in het startgesprek persoonlijke tips.

kunnen lopen. Ook zullen we werkzaamheden
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Notities
Heeft u vragen na het lezen van deze brochure? Schrijf ze op en stel ze tijdens uw bezoek aan de modelwoning of tijdens het huiskamergesprek.
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Contact
BAM Wonen
Ad Elands is de uitvoerder van Bam Wonen.
Hij kan antwoord geven op uw technische vragen.
Ad Elands
T 040 256 43 00
E ad.elands@bam.com
Cristel Jacobs verzorgt de bewonerscommunicatie voor
Bam.
Cristel Jacobs
T 040 256 43 00
E cristel.jacobs@bam.com

Ad Elands
Uitvoerder

Cristel Jacobs
Bewonerscommunicatie

Hub Moonen
Projectleider

Patrick Coenen
Wijkconsulent

HEEMwonen
Heeft u vragen aan HEEMwonen
Hub Moonen
Projectleider
T 045 645 44 44
E info@heemwonen.nl
Patrick Coenen
Wijkconsulent
T 045 645 44 44
E info@heemwonen.nl

