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Met plezier doen wij u het 2e Info Bulletin toekomen. Zoals beloofd informeren wij u graag 

over de ontwikkelingen en de voortgang van het project. Ondanks enige beperkingen en 

vertragingen door COVID-19 hebben wij er vertrouwen in dat wij gezamenlijk op de goede 

weg zijn.   

 

Verduurzamingsproject 

RVG gaat uw woning energiezuinig maken maar ook het achterstallige onderhoud weg 

werken! Dit betekent voor u minder energiekosten en meer wooncomfort. De verduurzaming 

van uw woning gaat gepaard met energetische maatregelen zoals isolatie van de daken, de 

muren en de vloeren waarbij we meteen ook het onderhoud van uw woning meenemen. De 

maatregelen die wij nemen zijn afhankelijk van de staat van uw woning en kunnen dus ook 

verschillen per woning.  In ieder geval leidt het verduurzamingsproject en/of de energetische 

maatregelen tot een levensduurverlenging voor de komende 30 jaar van uw woning.  

 

Keuze aannemer 

De afgelopen weken is er veel tijd besteed aan gesprekken met aannemers voor het 

uitvoeren van de werkzaamheden. We doen dit heel zorgvuldig omdat wij alleen maar met 

een betrouwbare en ervaren partij in zee willen gaan. Wellicht heeft u ons al in de wijk 

gespot omdat wij voor een juiste inschatting van het project inmiddels weer een aantal 

woningen hebben bezocht. Binnenkort verwachten wij de voorstellen van de aannemers en 

kunnen dit dan naar verwachting medio tweede helft juni 2020 aan u bekend gaan maken. 

Zodra wij weten welke aannemer dit mooie verduurzamingsproject mag gaan uitvoeren dan 

zullen wij deze informatie met u delen. 

 

Huurdersbelangenverenging 

We hebben inmiddels een paar keer constructief overleg gehad met de 

Huurdersbelangenvereniging in oprichting. We zijn verheugd met de komst van de 

Huurdersbelangenverenging en hebben veel vertrouwen in een succesvolle samenwerking.    

 

Klankbordgroep 

Voor ons staat u als bewoner(s) centraal in dit verduurzamingsproject en we willen uw 

deelname en stem horen in het gehele proces.  In het vorige Info Bulletin stond een oproep 

om deel te nemen aan de klankbordgroep voor het project. Hierop hebben wij al 

verschillende enthousiaste aanmeldingen gehad. Mocht u ook nog graag uw wijk willen 

vertegenwoordigen dan verzoeken wij u voor 24 mei 2020 een e-mail te sturen 

naar Annemarie de Boer:  a.deboer@rvgrealestate.nl, dit met een korte toelichting. 

Wij stellen uw deelname en stem erg op prijs, bij meerdere aanmeldingen maken 

wij een selectie.  

http://www.rvgrealestate.nl/
mailto:a.deboer@rvgrealestate.nl


 

2 

 

Medio juni 2020 zullen wij u berichten welke bewoners zitting gaan nemen in de 

klankbordgroep. Zij zullen dan ook een aanspreekpunt voor u in de wijk zijn voor uw vragen 

en/of opmerkingen ten aanzien van het verduurzamingsproject. 

 

Projectgroep 

Achter de schermen is de projectgroep met veel voorbereidingen bezig en vanaf juni 2020 

wordt dit ook voor u zichtbaarder. Vanaf half mei 2020 worden de afspraken ingepland voor 

de huisbezoeken en is uw bewonersconsulent actiever in de wijk aanwezig.  

Uw bewonersconsulent Annemarie de Boer is op maandag en woensdag te bereiken 

op telefoonnummer 06-15390914.  

Al uw vragen aangaande het verduurzamingsproject kunt u aan haar stellen. Op deze dagen 

heeft Annemarie ook veel afspraken staan, dus mocht u haar even niet kunnen bereiken 

verzoeken wij u een bericht in te spreken met uw naam, adres en telefoonnummer. 

Annemarie belt u dan op een later moment terug.  

 

Huisbezoeken en informatie 

Graag willen wij de eerste huisbezoeken gaan inplannen vanaf begin juni 2020. Door de 

versoepeling van de Corona maatregelen kunnen wij, vanaf dat moment, de sociale bezoeken 

uitvoeren om zo een beter beeld van u en uw woning te krijgen. Tijdens onze huisbezoeken 

zullen wij uiteraard de RIVM COVID-19 voorschriften in acht nemen. Annemarie de Boer 

neemt contact met u op voor het inplannen van dit huisbezoek welke circa 45 minuten duurt. 

Tijdens dit huisbezoek bespreken wij onder andere uw gezinssamenstelling, eventueel 

bijzondere omstandigheden en uw informatie over de woning. Ook kunt u uw voorkeuren of 

wensen ten aanzien van uw woning aangeven waarbij RVG kan helpen ze te realiseren. 

 

Bij voorbaat willen wij u danken voor uw medewerking en het is in deze goed om te 

benadrukken dat de technische inspectie op een later tijdstip zal plaatsvinden.  

 

‘Meet & Greet’ 

De aftrap die wij in gedachten hebben moeten wij nog iets opschuiven door de Corona 

perikelen. Vooralsnog kunnen wij geen festiviteiten organiseren en dienen wij de komende 

periode af te wachten voor eventuele versoepelingen. “Wat in het vat zit verzuurd ook niet” 

Wel overwegen alvast een andere invulling te geven aan onze kennismaking, hierover 

brengen wij u binnenkort leuk nieuws. 

 

Wij hopen u spoedig te ontmoeten………voor nu heel veel gezondheid toegewenst!  
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