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[NAAM]
[ADRES]
[POSTCODE LEEUWARDEN]
Heerenveen, 20 juli 2011
Onderwerp	: Verslag informatiebijeenkomst
Geachte [NAAM],
Hierbij ontvangt u het verslag van de informatiebijeenkomst van 5 juli 2011. Bij het verslag hebben wij ook de presentatie van die avond bijgevoegd.
Nu wij onze intentie voor sloop van uw woning aan u hebben gepresenteerd, starten wij - zoals afgesproken - de komende maanden met de huisbezoeken. In de huisbezoeken kunnen we nogmaals uitleggen waarom vervangende nieuwbouw onze voorkeur heeft en horen wij graag uw persoonlijke reactie. Bij elk huisbezoek gebruiken wij een vragenlijst. Deze vragenlijst helpt ons om een goede inventarisatie van uw opmerkingen en wensen te maken.
Eind 2011 koppelen wij de uitkomsten uit de huisbezoeken aan u terug in een volgende informatiebijeenkomst. Onze bedoeling is om vóór 2012 het formele besluitvormingsproces in te gaan.
U kunt vanaf september een uitnodiging voor een huisbezoek tegemoet zien.
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met mij op telefoonnummer 0900 9309.
Met vriendelijke groet,
Harry Oppenhuizen adviseur Bewonerszaken
Bijlagen: notulen en presentatie 5 juli 2011
Deze brief is geautomatiseerd aangemaakt waardoor de ondertekening ontbreekt.
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NOTULEN
Elkien Bewonersavond Westindische buurt 5 juli 2011 Locatie: Zalen Tivoli in Leeuwarden
Genodigden:
Bewoners van de
Arubastraat 2 t/m 16
Bonairestraat 2 t/m 20 en 1 t/m 15
Curagaostraat 2 t/m 8
Sabastraat 1 t/m 23
Sint Eustatiusstraat 2 t/ 20 en 1 t/m 19
Sint Maartenstraat 2 t/m 24 en 1 t/m 23
Curagaostraat 10,10b t/m 16,16b
Sabastraat 2b t/m 20,20b
Surinamestraat 3,3b t/m 21,21 b
Huurderswerkgroep Surinamestraat e.o.: Jolanda de Roo,
Cynthia Nieuwhof, Rigtje Zijlstra, Aafke Jongsma, Marleen Bosscha
en Chris Wubbe
Nieuw Elan: Theda Heijs, Rudi Velthuis
Elkien: Dick Janssen, Inge Boltjes, Rommert Ydema, Wies ten Have,
Annemieke Reitsma, Harry Oppenhuizen
KPMS: Evert Koopmans
Gespreksleider: Ale Woudstra
Notulen: Kiki de Boer
Opening
Ale Woudstra, onafhankelijk gespreksleider, opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen van harte welkom. Een voorstelrondje volgt. Van deze avond wordt een verslag gemaakt dat naar alle bewoners toe zal gaan.
Korte terugblik en doel van de avond
Inge Boltjes van Elkien legt uit waarom er noodgedwongen uitgeweken moest worden naar de Tivoli Zalen. De ruimten in het Friesland College waren niet beschikbaar wegens de diplomauitreikingen en de kerk in de wijk was ook geen optie. Elkien wilde deze bijeenkomst niet langer uitstellen, vandaar dat er gekozen is voor een andere locatie.
Inge geeft een korte uiteenzetting van het verloop van de avond.
In de periode tussen de Bewonersavond van 1 november 2010 en nu hebben er diverse overleggen plaatsgevonden tussen Elkien en de huurderswerkgroep. Hierbij is Nieuw Elan, die de huurderswerkgroep ondersteunt, regelmatig aanwezig geweest. Uit deze overleggen is een aantal scenario's gekomen en deze zullen vanavond aan de bewoners worden voorgelegd. 
De projectgroep binnen Elkien heeft inmiddels een advies neergelegd bij de Directie. Dat advies
betreft sloop en vervangende nieuwbouw.

De buurt en de woningen
Rommert Ydema van Elkien zet uiteen hoe er naar de woningen is gekeken. KPMS
Bouwadvies is door Elkien gevraagd een technische opname uit te voeren. Hiervoor zijn typen
woningen opgenomen. Bij het onderzoek is ook gebruik gemaakt van warmtebeeldcamera's,
waarbij de getoonde plaatjes duidelijk laten zien dat er veel warmte en energie verloren gaat.
De	meest opvallende constateringen worden onderstaand genoemd:
•	Casco is redelijk.
•	Fundering is licht.
•	Kozijnen, ramen en deuren zijn slecht.
•	Installaties zijn sterk verouderd.
•	Keuken, douche en toilet zijn gedateerd.
•	Problemen met ventilatie.
•	Warmte- en geluidsisolatie zijn slecht.
Vraag van gespreksleider:
Herkennen de bewoners zich in de technische opname?
Antwoord van de bewoners:
Over het algemeen herkennen de bewoners zich in de constateringen uit de technische opname. Met name in het probleem rond ventilatie en vocht. Opgemerkt wordt dat het dak nog niet zolang geleden is geïsoleerd.
Antwoord van Elkien:
De woningen zijn incidenteel nageïsoleerd, maar het dak voldoet niet aan de huidige norm.
KPMS vult aan:
Vocht en schimmel ontstaan op plaatsen waar warmte en kou bij elkaar komen en waar niet goed geventileerd kan worden. Dit tast het klimaat in de woning aan.
Opmerking bewoner:
Opgemerkt wordt dat er woningen zijn die vóór de isolatie geen vochtproblemen hadden en na de isolatie juist wel.
Antwoord KPMS:
Als isoleren in de spouw plaatsvindt, dan is dat 'ongecontroleerd isoleren'; het is niet te controleren waar de isolatie terecht komt. Het kan dus zijn dat de isolatie op een verkeerde plaats terecht is gekomen, bijvoorbeeld onder de vloer.
-vervolg presentatie-In het rapport van KPMS adviseert men de volgende werkzaamheden uit te laten voeren bij een eventuele woningverbetering:
•    Warmte-isolatie buitenkant.
•    Dakisolatie.
•    Geluidsisolatie.
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•	Installaties vernieuwen.
•	Vervangen keuken, douche en toilet.
•	Indeling wijzigen.
•	Kozijnen, ramen en deuren vervangen.
•	Ventilatie verbeteren/aanbrengen.
Elkien geeft aan dat zij de woningen op een kwaliteitsniveau wil brengen waardoor deze minimaal weer 25 jaar meegaan. Hierbij is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt en het verlagen van de energielasten voor de bewoners. Elkien heeft hierover ook afspraken gemaakt met de gemeente Leeuwarden.
De verschillende scenario's
Voor de grondgebonden woningen:
1.   Woning verbeteren en isoleren. Investering € 85.000,= per woning.
2.   Als 1 met uitbreiding op de begane grond. Investering € 105.000,= per woning.
3.   Sloop. Investering in nieuwbouw € 170.000,= per woning.
Voor de beneden/boven woningen:
1.   Benedenwoning verbeteren, herindelen en isoleren. Investering € 80.000,= per woning.
2.    Bovenwoning verbeteren, herindelen en isoleren. Investering € 100.000,= per woning.
3.   Sloop. Investering in nieuwbouw € 165.000,= per woning.
In de presentatie zit een berekening waarin staat wat de diverse scenario's voor de maandelijkse huur betekenen. Deze berekening vindt u terug in de bijlage.
De projectgroep van Elkien geeft haar voorkeur aan sloop en nieuwbouw en zij heeft dit de Directie van Elkien geadviseerd. Hier moet formeel nog een besluit over worden genomen.
Opmerkingen van bewoners:
•     Er wordt gewerkt met aannames. Daarvan is niet bekend of deze uitkomen.
•    Met twee opgroeiende kinderen zou een grotere woning welkom zijn.
•    Wat gaat het Rijk doen met de huurtoeslag?
We wonen hier al jaren, de woning is naar onze zin, verbetering is niet nodig.
•    We worden op kosten gejaagd.
Hoe wordt er omgegaan met de mening van de bewoners?
•     Elkien heeft al besloten. Wij zijn een nummer en we hebben niets te zeggen.
Antwoord van Elkien:
Inge Boltjes geeft namens Elkien aan dat de bewoners van de huurwoningen van Elkien beslist geen nummer zijn. Elkien heeft alle begrip voor de situatie van haar bewoners en snapt heel goed dat discussie rondom de woningen onrust veroorzaakt.
Elkien heeft formeel nog geen besluit genomen. De projectgroep van Elkien heeft alleen een advies gegeven aan de Directie.
Vervolg
Elkien gaat met alle bewoners individueel in gesprek. De bewoners worden thuis bezocht zodat ingegaan kan worden op de persoonlijke situatie, wensen en behoeften.
In die gesprekken zullen aan bod komen:
wat betekenen de diverse scenario's voor de bewoner,
welke vergoedingen zijn er,
wat zijn de rechten van de huurder,
wil de huurder terugkeren in de wijk,
ook zal de voorkeur van de bewoner gevraagd worden.
Op deze manier wordt het draagvlak gepeild. Pas als dat bekend is, kan het besluitvormingstraject binnen Elkien ingezet worden.
De uitkomsten van de huisbezoeken worden openbaar gemaakt aan de bewoners in een
nieuw te beleggen bewonersavond. Het is de bedoeling deze bewonersavond nog dit jaar te
laten plaatsvinden. Mocht er vertraging komen, dan zorgt Elkien ervoor dat de bewoners
hiervan op de hoogte worden gesteld.
Eén ding staat vast: zowel bij woningverbetering als bij sloop zullen de bewoners hun huis uit
moeten.
Een bewoner refereert aan een enquête die onlangs is uitgevoerd.
Het blijkt dat deze enquête niet is uitgevoerd door Elkien, maar door de huurderswerkgroep in
samenwerking met huurdersplatform Nieuw Elan.
Hoe lang gaat het duren?
Na de zomervakantie worden de huisbezoeken ingepland. Het gaat om 86 eengezinswoningen en 48 beneden/bovenwoningen.
De uitkomsten van de gesprekken zullen verwerkt worden waarna intern de uitkomsten geëvalueerd zullen worden.
Vraag:
Een bewoner van de beneden/bovenwoningen geeft aan dat het er naar uitziet dat zij de komende winter nog in de huidige woningen wonen. De woningen zijn niet optimaal te verwarmen. Wat gaat Elkien hier aan doen?
Antwoord:
Elkien heeft vorige jaar een bon uitgegeven voor een straalkachel. Nagegaan kan worden of dit voor dit jaar weer gedaan kan worden.
Hierop geven de bewoners aan dat een straalkachel energie kost. Een gevelkachel op gas zou een goede oplossing zijn.
Elkien geeft aan de vraag intern (voor de winter) te bespreken zonder verwachtingen te scheppen bij de bewoners.
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Vraag:
Wie kan de huurtoeslag garanderen? Wat gebeurt er als de huur verhoogd wordt en boven de huurtoeslag uitkomt?
Antwoord:
Rudi Velthuis van Nieuw Elan geeft aan dat de grenzen van de huurtoeslag meegaan met de huurstijging. Als een huurder onder de inkomensgrens zit, dan blijft de huurtoeslag behouden. Voor wat betreft het voortbestaan van de huurtoeslag wordt aangegeven dat dit een politieke discussie is en die kan hier niet gevoerd worden.
Elkien zegt toe de opbouw van de huurprijs zoals genoemd in de presentatie in het verslag te vermelden.
Het dagelijks onderhoud in de huidige woning vindt gewoon plaats.
Voor het toewijzen van de nieuwe woningen zullen spelregels gemaakt worden. Duidelijk is wel dat de huidige bewoners voorrang hebben bij het terugkeren naar de wijk en de nieuwe woning.
Vraag:
Stel dat er gesloopt gaat worden, wanneer wordt dat dan gedaan?
Antwoord:
Op zijn vroegst zal er pas eind 2012 iets in de wijk gedaan kunnen worden. Het moet dan wel voorspoedig verlopen. Elkien zal de bewoners hierover op de hoogte houden.
Vraag:
Komt er nog een huurverhoging voor de huidige woningen?
Elkien zou toegezegd hebben, dat er geen huurverhoging zou plaatsvinden omdat de huizen
in slechte staat zouden zijn.
Een bewoner geeft aan dat hij tijdens de bijeenkomst op 1 november 2010 een vraag hierover
heeft gesteld en dat Elkien duidelijk was dat de inflatieverhoging gewoon doorgevoerd zouden
worden.
Antwoord:
Voor Elkien is er geen reden de huurverhoging niet door te voeren.
Op het moment dat er een definitief besluit is genomen, zal het sociaal plan in werking treden
waarna er geen huurverhogingen meer volgen.
Er kan bezwaar worden gemaakt tegen een huurverhoging. Dit dient binnen 6 weken na de aangekondigde verhoging gedaan te worden. De termijn voor deze huurverhoging is al verstreken.
Vraag:
Elkien kleedt de wisselwoning aan en de huurder krijgt een verhuisvergoeding. Stel nu dat de huurder het erg naar zijn/haar zin heeft in de wisselwoning er daar wil blijven wonen. Kan dat dan?
Antwoord:
Dat kan, dit gebeurt vaker. Hoe er dan met de gemaakte kosten voor stoffering wordt
omgegaan, gaat in overleg. De wisselwoningen worden door heel Leeuwarden aangeboden
ook hier wordt maatwerk geleverd.
Vraag:
Een bewoner geeft aan de kosten voor renovatie erg hoog te vinden. Hoe kan dat?
Antwoord:
De renovatie omvat vele werkzaamheden. De prijs is tot stand gekomen door calculatie door KPMS Bouwadvies. Het gaat hier niet om aannemerprijzen. Wat het duur maakt is dat er veel, namelijk 46 hoekwoningen zijn. Hierdoor moeten er veel m2 muurisolatie aangebracht worden, waardoor de investeringen extra oplopen.
Blijft de grootte van de tuinen gelijk? En worden er evenveel woningen gebouwd als er
gesloopt zullen worden?
Hierop is nog geen antwoord te geven, er zijn nog geen concrete plannen.
Samenvattend:
•     Elkien plant na de zomervakantie individuele afspraken met alle bewoners.
•     Elkien bespreekt intern de koudeproblemen in de boven- / benedenwoningen zonder verwachtingen te scheppen bij de bewoners.
•     Elkien organiseert in 2011 een volgende bewonersavond.
Inge Boltjes bedankt namens Elkien alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en wenst allen wel thuis.
Bijlage:
Handout van de sheets.

