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Aan de bewoners van de Handmolen, Paltrok, Rosmolen, Schipmolen en Watermolen   

 

Datum 

Onderwerp 

Contact 

: 

: 

: 

 

25 juni 2020 

aanpak vijf flats (Handmolen, Paltrok, Rosmolen, Schipmolen en Watermolen) 

088 00 232 00 en molenwijk@de-alliantie.nl  

 

Beste bewoners, 

 

De Alliantie is van plan uw flatgebouw op te knappen. Ook gaan we op termijn de garages 

vernieuwen. Daarnaast willen we werken aan een schone, hele en veilige Molenwijk. In deze brief 

vertellen wij u hier meer over. We organiseren ook spreekuren (zie aan het eind van deze brief). 

 

Het plan voor de woningen 

We willen de woningen graag comfortabeler en energiezuiniger maken. Het afgelopen jaar hebben 

we daarom met bewoners aan een plan voor de woningen gewerkt. Dit plan is inmiddels 

goedgekeurd door de directie van de Alliantie. Het plan is in het kort: 

 

1. U hoeft niet uit uw woning 

2. Uw woning wordt beter geïsoleerd 

3. Uw woning wordt beter geventileerd 

4. We willen zorgen voor veilige entrees van de flat 

5. We werken achterstallig onderhoud weg 

6. De flat wordt op termijn aardgasvrij 

 

Hieronder leggen we uit wat er gaat gebeuren. 

 

Wat gaat er gebeuren? 
 

Niet uw huis uit 

Wij gaan ervan uit dat wij de werkzaamheden ‘in bewoonde staat’ kunnen uitvoeren. Dat betekent 

dat u gewoon in uw woning kunt blijven wonen. 
 

Beter isoleren 

- U krijgt HR++-glas 

- U krijgt nieuwe draaiende delen (voordeur, balkondeur, ramen) en veilig hang- en sluitwerk 

- De kozijnen die u nu heeft blijven zitten 

- We vervangen de huidige panelen in de kozijnen door goed geïsoleerde panelen   

- De plafonds van de bergingen worden geïsoleerd  
- Betere isolatie kan een flinke besparing opleveren! 
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Beter ventileren 

- U krijgt een nieuw ventilatiesysteem 

- De ventilatieroosters die u nu heeft, halen we daarom weg 

- Betere ventilatie is goed voor uw gezondheid  

- En met betere ventilatie kunt u geld besparen! 

 

Verbeteren veiligheid van de entrees en bergingen 

- Meer kleur, licht en doorzicht bij de entrees van de flat, zodat u kunt zien wie er staat als u 

naar binnen of buiten gaat 

- LED-verlichting in de trappenhuizen en bij de bergingen 
 

Onderhoud 

- We verbeteren de standleidingen (de hoofdleidingen voor het vuile water uit wc, douche etc) 

- We schilderen de kozijnen aan de buitenkant van uw woning 

- We doen een APK-keuring van uw woning: we controleren of de water-, gas- en elektrische 

installaties veilig zijn 

- We verwijderen asbest op de plekken waar wij werkzaamheden uitvoeren  

- We maken de hekwerken, schermen en vloeren op de galerijen en balkons schoon 

 

Aardgasvrij  

Op het moment dat de CV-ketels aan vervanging toe zijn, nemen we een besluit over het 

aardgasvrij maken van uw flat. Dat besluit wordt waarschijnlijk ongeveer in 2022-2025 genomen. 

Het duurt dus nog even voordat uw flat van het aardgas af gaat. 

Aardgasvrij betekent dat uw woning op een andere manier verwarmd wordt. Ook koken en het 

maken van warm tapwater gaat anders. Hoe, dat weten we nu nog niet. Eerst gaan we 

onderzoeken welke alternatieve gasbronnen (bijvoorbeeld biogas, waterstof, of iets anders) er zijn. 

Daarbij bekijken we ook de koelingsmogelijkheden voor de woningen.  

 

Wanneer gaat het gebeuren? 

We zijn van plan om medio 2021 te beginnen met de eerste flat. Welke flat dat is, weten we nog 

niet. Per flat denken we ongeveer een half jaar nodig te hebben.  

 

Plan voor de garages 

We willen ook met de parkeergarages aan de slag. Uit onderzoek blijkt dat er betonrot is in de 

parkeergarages. Een renovatie van de parkeergarages zou enorm duur zijn. Dat zien we nu in de 

Blauwe Wolk (de garage bij de Bergmolen, Petmolen, Torenmolen en Walmolen). Met bewoners uit 

de project- en bewonerscommissie werken we nog aan een plan voor de garages.  
 

Wat gaan we verder onderzoeken en uitwerken? 

We weten nog niet alles. Het komende halfjaar willen we het volgende uitzoeken en uitwerken: 

- Werkzaamheden per woning en flat: hoe lang duurt het? En welke overlast heeft u ervan? 

- Ventilatie: we willen eerst een proefopstelling maken van een warmte terugwin-installatie 

(WTW) en onderzoek doen naar de koelingsmogelijkheden in de zomer  
- Standleidingen: we gaan een onderzoek doen naar de kwaliteit van de standleidingen  

- Aardgasvrij: welke alternatieve gasvormen zijn er voor aardgas? En wanneer? Ook doen we 

onderzoek naar de koelingsmogelijkheden van de woningen in de zomer. 

- Veilige entrees: hoe kunnen we daarvoor zorgen? En hoe zien de nieuwe entrees er dan uit? 
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- Sociaal Plan: de afspraken waar de aannemer en de Alliantie zich aan moeten houden. 

Bijvoorbeeld over de werktijden, vergoedingen en de huurprijs na de opknapbeurt.  

- Plan voor de garages: wat, wanneer en hoe? 

 

Dit werken we uit met de bewoners in de projectcommissies. Ook de bewonerscommissie Molenwijk 

is nauw betrokken. 

 

Ter voorbereiding op de opknapbeurt 

Onze bouwers gaan in de zomer alvast aan de slag met voorbereidingen. Zij hangen bijvoorbeeld 

vogelkasten op aan de kopgevels van de flats. Dat is verplicht (Flora en Faunawet). Zo hebben de 

vogels straks zo min mogelijk last van de werkzaamheden. Een ecoloog helpt de bouwers hiermee. 

Ook doen de bouwers de komende tijd opnames in diverse woningen en flats.  

 

In de tussentijd: ook NU al actie nodig 

De vernieuwing van de flatgebouwen en de garages duurt nog even. Maar ook nu moet er al iets 

gebeuren. Daarom werken we samen met de gemeente, politie en Eigen Haard aan maatregelen 

voor de korte termijn. Bijvoorbeeld aan meer cameratoezicht in de garages, handhaving op het 

aanbieden van afval/grofvuil en de aanpak van vandalisme en jeugdoverlast.  

 

Onderhoud en reparatie 

In de tussentijd blijft het noodzakelijk beheer en onderhoud natuurlijk doorgaan. U kunt 

onderhoud- en reparatieverzoeken blijven melden. Door corona bekijken we in ieder geval t/m 1 

september per situatie welke werkzaamheden we doen. We kunnen niet alles oppakken, en de 

wachttijden zijn langer. We vragen daarvoor uw begrip. U kunt contact opnemen via 088 00 232 00 

of WhatsApp, samen bespreken we wat mogelijk is. 

 

Meer weten? Kom naar de spreekuren! 

We begrijpen dat u meer wilt weten. Daarom organiseren wij spreekuren in ons wijkkantoor. 

Tijdens de spreekuren kunt u vragen aan ons stellen.  

 

Er zijn spreekuren op de volgende momenten: 

- woensdag 1 juli tussen 10.00 – 14.00 uur 

- dinsdag 7 juli tussen 14.00 – 18.00 uur 

- donderdag 3 september tussen 13.00 en 17.00 uur 

- dinsdag 8 september tussen 18.30 en 20.30 uur 

 

LET OP: wilt u naar een spreekuur komen, meldt u zich dan van tevoren aan!  

 

Aanmelden voor spreekuur 

Wij moeten ons natuurlijk aan de coronaregels houden. Net als de huisarts of tandarts reserveren 

wij daarom 20 minuten per persoon/huishouden. U kunt zich inschrijven door een mail te sturen 

naar molenwijk@de-alliantie.nl, met daarin de dag en tijd van uw voorkeur. U kunt ook een briefje 

in de brievenbus van het wijkkantoor doen. Vergeet u niet uw naam, adres en telefoonnummer te 

vermelden. 
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Ook informatie op de ramen van wijkkantoor, in uw flat én online 

Kunt of wilt u liever niet naar een spreekuur komen? Op de ramen van ons wijkkantoor en in de 

infoborden in uw flat hangen wij informatie over de plannen op. U kunt ook op onze website kijken: 

www.de-alliantie.nl/molenwijk. Of u stelt uw vraag per mail: molenwijk@de-alliantie.nl. Als u uw 

telefoonnummer erbij zet, bellen wij u – als u dat wilt – terug. Houdt u er alstublieft rekening mee 

dat wij in de zomerperiode niet fulltime aanwezig zijn! 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u een fijne zomer. Pas goed op 

uzelf en uw dierbaren. En misschien zien we elkaar tijdens een spreekuur! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jurgen Klaassen 

gebiedsontwikkelaar de Alliantie 
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