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Nieuwsbrief Bloemenbuurt
februari 2021

Beweging in de wijk
Eerste sloop/nieuwbouw en verduurzaming 
 
Op 1 maart vertrekken de laatste tijdelijke bewoners uit de Begonia-
straat. Dan kunnen we de laatste voorbereidingen treffen: in iedere
woning een asbestonderzoek uitvoeren en de nutsvoorzieningen
afsluiten. Het is dus bijna zo ver; er staan straks 16 nieuwe duurzame
eengezinswoningen in de Begoniastraat.
 
Dit jaar gaan we ook de eerste 22 woningen in de Aster- en
Anemonenstraat verduurzamen. We gaan het wooncomfort verhogen 
door de woning beter te isoleren. 
 

Deze nieuwsbrief wordt h-a-h verspreid in de Bloemenbuurt
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Meer wooncomfort, minder energieverlies
Verduurzamen is nodig! Zowel voor het milieu als voor het wooncomfort en de portemonnee van onze bewoners.
Maar het is ook een opdracht van de overheid. Alle huurwoningen moeten in 2050 energieneutraal én gasloos
zijn. Wij doen dat stap voor stap. Nieuwbouwwoningen worden gasloos en we stimuleren elektrisch koken. Dit
jaar verduurzamen we 22 woningen, de rest volgt in de komende jaren. Zie de planning op de vorige pagina.

Elektrisch koken
Als we de keuken ontmantelen leggen we gelijk een
elektragroep aan voor elektrisch koken, want vooral
met de zonnepanelen is dat voordeliger en schoner.
We raden de bewoners aan om gelijk op elektrisch
koken over te gaan, maar we doppen de gastoevoer
nog niet af. Dat doen we wel bij toekomstige bewo-
ners.
 
Wat gaan we doen
Een breed pakket aan maatregelen zorgt ervoor dat
128 bestaande Bloemenbuurt woningen een energie-
label-A krijgen. Om dit te bereiken vernieuwen we
het dak, plaatsen we zonnepanelen, vervangen we de
begane grondvloer en krijgen de gevels nieuwe iso-
latie. We vernieuwen trouwens alléén daken en vloe-
ren die niet eerder vervangen zijn. 
 
Verder worden de gevels opnieuw gevoegd en daar
waar nodig hersteld. Natuurlijk krijgt de woning ook
gelijk een schilderbeurt en herstellen we zo nodig de
kozijnen, ramen en deuren. De berging pakken we
ook mee, hier vervangen we het deur- en raamkozijn.
De vloer wordt waar nodig verhoogd en het metsel-
werk wordt opnieuw gevoegd. 
 
Wat levert het op
De 6 zonnepanelen van circa 350 Wattpiek leveren
per maand gemiddeld € 34,00 aan stroom op. De
nieuwe begane grondvloer met de dak- en gevel-
isolatie brengen het gasverbruik omlaag. Voor het
aanbrengen van de zonnepanelen mogen we een
kleine huurverhoging doorvoeren. Toch gaat de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Asterstraat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: aanleg van nieuwe geïsoleerde vloer
 
bewoner er op het totaal aan vaste lasten op vooruit.
De lagere energielasten leveren namelijk minimaal
50% meer op dan het bedrag aan huurverhoging.
Kortom, de verduurzaming is goed voor het milieu,
prettig voor het wooncomfort en vriendelijk voor de
portemonnee van de bewoner. 
 
Duurzame installaties in toekomst
De woning is straks zo geïsoleerd dat we met
toekomstige installaties, zoals een warmtepomp, nóg
meer voordeel kunnen behalen op het gebied van
energiebesparing.
 
We verwachten dat de installatietechniek zich de
komende jaren nog flink zal ontwikkelen. Dit houden
we goed in de gaten en we wachten op het juiste
moment om in te stappen.
 
Overlast
Van de werkzaamheden ondervinden de bewoners
natuurlijk overlast, dat kan helaas niet anders. Het
vervangen van de begane grondvloer heeft misschien
wel de meeste impact, want 5 dagen lang, van maan-
dag tot en met vrijdag, kan de benedenverdieping
met keuken en wc niet gebruikt worden. En tijdens de
gevel- en dakrenovatie staat een woning, afhankelijk
van de grootte van het woningblok, meerdere weken
in de steigers. Er kan overlast worden ervaren van
geluid en stof. Natuurlijk bespreken we de werkzaam-
heden en de consequeties ruim van te voren. Dat
doen we met iedere bewoner persoonlijk. 
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                                               Verduurzaming

Vergoeding
We proberen de overlast en een eventueel ongemak
van de verduurzamingswerkzaamheden tot een
minimum te beperken door de bewoners zo goed
mogelijk te helpen. Voor het vervangen van de
begane grondvloer krijgen de bewoners een
vergoeding voor nieuwe vloerbekleding van € 27,50
per m2 netto vloeroppervlakte. Wij zorgen voor het
betegelen van de toiletvloer.
 
Begane grondvloer eerder vervangen?
Van de woningen die nog niet aan de beurt zijn voor
verduurzaming, maar wel een slechte begane grond-
vloer hebben, raden we de bewoners aan om contact
met ons op te nemen. Als wij constateren dat langer
wachten niet verstandig is, gaan we tot vervanging
over. Bij woningen in de Bloemenbuurt die na verhui-
zing leegkomen, vervangen we ook de oude begane
grondvloer. Daar heeft de nieuwe bewoner alvast
gemak van.
 
Rustwoning 
Asterstraat 44 gaan we renoveren en daarna inrichten
als rustwoning. Dat doen we speciaal voor bewoners
die even willen ontsnappen aan de hectiek van de
werkzaamheden. Weg van het geluid en de stof,
misschien even rustig een krantje lezen. Ze zijn in de
rustwoning van harte welkom voor een bakje koffie of
thee, een praatje of een toiletbezoek. Natuurlijk
gelden voorlopig nog wel de coronamaatregelen. We
houden afstand en het aantal mensen dat tegelijk in
de woning mag zijn is beperkt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: rustwoning, Asterstraat 44
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
foto: Simone Jesterhoudt
 
In de rustwoning zorgen we voor potten en pannen
en eenvoudig keukengerei, zodat bewoners hier
desgewenst een maaltijd kunnen bereiden en
nuttigen.

Asterstraat 44 wordt ook het adres om bij vragen
over de werkzaamheden af te spreken met
een medewerker van Welwonen.
 
Sociaal Projectbegeleider: uw aanspreekpunt!
Simone Jesterhoudt is naast verhuurmedewerker nu
ook Sociaal Projectbegeleider bij Welwonen.Tijdens
de bouw- en verduurzamingsprojecten vindt u haar
regelmatig in de wijk of in de rustwoning. Ook kunt u
haar bellen, whatsappen of mailen.  
 
Ze begeleidt zowel collega’s als bewoners tijdens
projecten. Dit betekent dat ze ervoor zorgt dat alles
zo goed mogelijk verloopt. Ze beantwoordt uw
vragen, luistert naar uw verhaal of opmerkingen en
denkt met u mee. Ze pakt uw klachten serieus op en
probeert deze zo snel en goed mogelijk op te lossen. 
 
Onze Sociaal Projectbegeleider staat u graag te woord.
Schroom niet en schiet Simone gerust aan als ze in wijk is.
De contactgegegvens staan achterop de nieuwsbrief.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< de rustwoning op Asterstraat 44
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                                          Sloop/nieuwbouw

We beginnen
Fase 1 gaat van start in de Begoniastraat. In maart/ 
april doen we de voorbereidingen voor de sloop.
Daarna kunnen we beginnen met de bouw van 16
duurzame eengezinswoningen. Het wordt ook echt
tijd, want woningzoekenden staan te popelen om in
aanmerking te komen voor deze energiezuinige
woningen.
 
De Begoniastraat wordt ter hoogte van de nummers
19 t/m 57 verbreed. De nieuwbouw komt anderhalve
meter naar achteren voor extra parkeerplaatsen. De
gemeenteraad gaat over de inrichting van de straat.
Hierover moeten de raadsleden dus nog een besluit
nemen. We mogen wel alvast beginnen met slopen.
 
Wijkvernieuwing fase 2 tot en met 4
Over het stedenbouwkundig plan voor de wijkver-
nieuwing is al veel gepubliceerd en geproken. Met
de gemeente hebben we in het najaar van 2020 ge-
sproken over de kostenverdeling van de aanleg van
straten, stoepen, parkeerplaatsen en groenvoorzie-
ning. Nu wachten we op goedkeuring van de ge-
meenteraad, maar ook hier geldt dat wij wel alvast
voorbereidingen treffen. Op de volgende pagina
vindt u de sloop/nieuwbouw fases en planning.
 
Schone leeflaag
Een onafhankelijk en uitgebreid bodemonderzoek in
de Begoniastraat heeft uitgewezen dat slechts twee
spots van 25 m3 zijn verontreinigd met lood. De ver-
ontreiniging is vermoedelijk een gevolg van het op-
hogen van de grond tijdens de bouw eind jaren vijftig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: 20 Begoniastraat woningen worden gesloopt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Irit, Kees en Michel van Team Leefbaarheid
 
van de vorige eeuw, toen de woonwijk Plan Noord
werd ontwikkeld. Bij de nieuwbouw sane-
ren we de vervuilde grond, zoals dat wettelijk is
voorgeschreven. Maar we nemen ook gelijk de
overige grond van de nieubouwlocatie mee. De hele
grondlaag wordt ter plaatse 50 cm afgraven,
afgevoerd en vervangen door een schone leeflaag.  
 
Team Leefbaarheid 
Nieuw in de wijk is het Team Leefbaarheid. Vijf
medewerkers van Welwonen - van welzijn, financiën
en technische zaken - gaan bewoners ondersteunen
bij hun hulpvraag op het gebied van leefbaarheid.
Ook in de Bloemenbuurt gaan zij aan het werk.
 
Het team kan u bijvoorbeeld helpen als u overlast in
uw buurt ervaart, of als u uw tuin niet meer helemaal
zelf kunt bijhouden. 
 
De medewerkers geven u graag tips voor het omgaan
met uw buren en buurtgenoten, bieden hulp bij het
organiseren van uw financiën en natuurlijk zijn ze
ook gewoon een luisterend oor.
 
Het Team Leefbaarheid heeft een signalerende
functie, ze gaan daarom regelmatig de wijk in. Maak
gerust een praatje als u ze tegenkomt.
 
Heeft u een hulpvraag? Legt u die dan bij ons neer via
de website of bel ons even. Daarna neemt iemand
van Team Leefbaarheid contact met u op.
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Bezoekadres
Rode Paard 5
1602 DG Enkhuizen

0228 350 500

Welwonen

info@welwonen.nu

> ook voor welzijn
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Sociaal Projectbegeleider: Simone Jesterhoudt 
T 06 236 427 03, E info@welwonen.nu

Bereikbaarheid
In verband met de coronamaatregelen alleen per telefoon en
mail. Maandag t/m donderdag 09.00-12.30 uur / 13.00-16.30
uur, vrijdags gesloten.

Verkeer en openbaar groen
Gemeente Enkhuizen
0228 - 360 100

Stedenbouwkundig plan
door Sacon architecten

Ontwerp nieuwbouw door
KAW architecten
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