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Renovatie Hollandse Meesters buurt 

Dit is eerste nieuwsbrief voor de renovatie van de Hollandse Meesters buurt. Het gaat 

over de plannen voor de eengezinswoningen aan de Vermeerlaan, Hobbemalaan en 

de Ruysdaellaan. In totaal zijn dat 70 woningen. 

 

Renovatie volgens “Nul op de Meter” plan 

Het plan wat we in gedachten hebben is om uw woning aan te passen en de 

energielasten zo naar beneden te brengen dat uw woning “energieneutraal is”.  

Vandaar de term “Nul op de (energie) meter”.  Het betekent dat uw woning heel erg 

goed geïsoleerd wordt. Hierdoor woont u zo meteen lekker warm.  

 

In het plan worden aan de buitenkant nieuwe wanden, een nieuw dak met 

zonnepanelen, vloerisolatie en nieuwe installaties in uw woning geplaatst om het warm 

te krijgen en te ventileren.  

 

Daarnaast kunt u kiezen of uw een nieuwe keuken, badkamer of toilet wilt. Natuurlijk 

bieden we dat niet aan als het vrij nieuw is.  

 

Terugblik op de inloopavonden  

Op 8 en 10 maart waren er inloopavonden om de renovatieplannen voor uw woning 

toe te lichten. Tijdens de avonden hebben we beelden laten zien om een indruk te 

geven hoe het kan worden. U heeft niet alles kunnen zien, denk bijvoorbeeld aan de 

binnenkant. Wilt u een beeld krijgen? Kijk dan eens op de website van 

www.stroomversnelling.info en bekijk bijvoorbeeld enkele video’s.  

Veel bewoners zijn naar deze avonden gekomen: de opkomst was ruim 60%. Goed 

om te zien en te horen dat er zoveel betrokkenheid is. En dat is ook belangrijk want 

een renovatie heeft veel impact.  

 

Eerste indruk positief 

Op de inloopavonden hebben we gevraagd naar de eerste indruk van iedereen die 

langs is geweest. De eerste indruk is positief en dat merkten we ook in de sfeer. Die 

was positief kritisch. Warm wonen en een frisse uitstraling noemde u veel.  We 

hoorden ook vaak de wens “kunnen jullie snel beginnen?”.  

 

Ook waren er drie aandachtspunten die veel mensen noemden;  

 de energiekast in de achtertuin (uiterlijk, grootte, geluid),  

 bereikbaarheid van de schuur (bij voorbeeld: past mijn fiets nog wel goed door 

de deur als daar de energiekast komt),  

 hoe wordt er omgegaan met maatwerk (bij voorbeeld: ik heb een buitenkraan, 

een luifel) 
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Voor de aandachtspunten zoeken we de komende tijd naar oplossingen. We snappen 

uw zorgen bij de energiekast. En ook merken we dat het aanpassen niet zo 1-2-3 

gedaan is. De kast is een technisch hoogstandje en dat maakt een aanpassing lastig.   

Daar leggen we ons natuurlijk niet gelijk bij neer, dus we gaan zoeken naar 

mogelijkheden. Als we meer kunnen vertellen, hoort u van ons.  

 

En er was ook een duidelijke wens. Namelijk een tweede toilet op de badkamer. 

Hiervoor wordt dan een stukje van de slaapkamer bij de badkamer getrokken. We 

onderzoeken of dit tegen een huurverhoging mogelijk is voor wie dat wil.  

 

Informatie in stappen 

U heeft heel veel informatie gehoord op de inloopavonden. Bij deze renovatie 

veranderen er niet alleen zaken in en aan uw woning, maar bij voorbeeld ook uw  

huur- en energiecontract. We verwachten niet dat u dat nu al allemaal weet. Voor de 

renovatie begint, gaan we u op verschillende momenten over alle zaken informeren.  

 

Met brieven, bijeenkomsten en persoonlijke gesprekken. Pas als u alles begrijpt, 

vragen we u om in te stemmen met de plannen. Maar zover is het nog niet, dat zal na 

in het najaar zijn.  

 

Bewonerscommissie Hollandse Meesters 

Na de inloopavonden is een bewonerscommissie opgericht met de naam “Hollandse 

Meesters”. De naam is een knipoog naar de straatnamen waar uw woont.  Dat zijn 

allemaal Hollandse schilders uit de 17-de eeuw.  

 

Een bewonerscommissie heeft een juridische status, is een gesprekpartner voor 

Portaal en vertegenwoordigd de mening van de bewoners. De bewonerscommissie 

gaat u binnenkort vertellen hoe ze dat wil doen. 

 

In het overleg is duidelijk geworden dat de huidige plaats, afwerking en grootte van de 

energie kast in de achtertuin niet acceptabel is. De bewoners commissie heeft Portaal 

laten weten dat als hier geen verandering in komt, het hele project niet door hoeft te 

gaan. Portaal onderzoekt de mogelijkheden en het is een hele uitdaging. We weten 

nog niet of het gaat lukken. Zodra we een oplossing zien die beter is leggen we die 

voor aan de Hollandse Meesters.  

 

Planning 

Portaal en de Hollandse Meesters hebben afgesproken dat we tot de zomervakantie 

het renovatieplan verder uitwerken, als er eerst een goede oplossing voor de 

energiekast is gevonden.  

 

Als dat is gelukt kijken we vervolgens hoe en welke we uw wensen in het plan kunnen 

verwerken. Met een volgend nummer van deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte 

over de voortgang van het overleg en van de het plan. 
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Informatie en vragen?  

Na de inloopavonden en het woonwensenonderzoek bleek dat we nog niet met 

iedereen hadden gesproken. En dat wilden we wel graag. Waarom? Omdat wij het 

belangrijk vinden dat iedereen weet dat er renovatieplannen zijn. Zo kunt u vragen 

stellen of de ontwikkelingen bijhouden en aangeven waar u knelpunten ziet. Daarom 

zijn we persoonlijk bij deze mensen langs geweest.    

 

Heeft u vragen over het project? U kunt contact opnemen met Yvonne van der Linde, 

bewonersbegeleider van Portaal. Zij is bereikbaar via 0800 - 767 82 25 en via 

info@portaal.nl.  

 

 

 


