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Geachte heer, mevrouw, 

 

Vorige maand stuurden we u een vragenlijst omdat we wilden weten hoe u denkt over uw 

woning. Tijdens het ophalen van de vragenlijst hebben we 47 bewoners persoonlijk 

gesproken. We denken dat dit een goed beeld geeft. In deze brief leest u de uitkomsten van 

het onderzoek. 

 

Vocht, tocht en schimmel 

Veel bewoners vinden de isolatie van hun huis slecht. U klaagt veel over schimmel , vooral in 

de badkamer (62%), vocht in huis, vooral op de ramen (59%) en tocht bij de ramen en deuren 

(67%).  

De woningen zijn koud en veel mensen hebben forse stookkosten. Het gemiddelde 

energieverbruik is hoog: 170 euro per maand voor gas en elektra. Met flinke uitschieters naar 

boven en beneden (van 95 tot 290 euro per maand).  

De behoefte aan isolatie is groot: 63% wil graag dat de vloer, muren en het dak worden 

geïsoleerd.  

 

Geluid 

Veel bewoners vinden de woningen gehorig. U zegt dat u de buren goed hoort. Een deel van 

de bewoners vind dat prima: “Ik houd er rekening mee en ben eraan gewend”. Anderen 

hebben er wel last van en hebben behoefte aan geluidsisolatie.  

 

Keuken, badkamer en toilet 

Veel mensen hebben zelf hun keuken, badkamer en/of toilet verbouwd. Die zijn daardoor in 

(erg) goede staat. Vernieuwing hoeft voor de meesten niet: 36% wil wel een nieuwe 

badkamer, deels met een toilet boven; 27% een nieuwe keuken en 24% een nieuw toilet. 

 

Hoe nu verder? 

We willen verschillende mogelijkheden onderzoeken. Een van die mogelijkheden is de 

Stroomversnelling, waarbij huizen ‘een warme jas’ aankrijgen (zie voor meer informatie 

www.stroomversnelling.info).  

We moeten veel uitzoeken en uitrekenen. Dat kost tijd. Het gaat daarom even duren voor u 

weer van ons hoort. We denken in de zomer van komend jaar u meer te kunnen vertellen. 

Tegen die tijd zullen we ook de mensen benaderen die zich hebben opgegeven om mee te 

denken over de volgende stappen (de klankbordgroep). 

 

http://www.stroomversnelling.info/
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Vragen 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij bellen via 0800 - 767 82 25. Belt u mobiel, kies dan 

0318 - 89 89 89. Mailen kan ook, stuur uw bericht naar info@portaal.nl en vermeld als 

onderwerp ‘Woononderzoek Hobbemalaan eo’. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gerrina Schipper 

Adviseur Participatie 

Portaal 
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