end. De verdere uitwerking van het Definitief Ontwerp kan hier van afwijken.

Duurzaam thuis
Project

ningen ‘‘Complex 506e’’ Van Blaaderenweg te Bergen 19-1181

in Bergen

Datum

31-10-2019

Stichting Pensioenfonds Rail & OV wil dat uw woning de komende jaren een fijne en
duurzame plek is om te wonen. Middels deze nieuwsbrief stellen wij ons graag voor
aangezien een fysieke bijeenkomst op dit moment niet tot de mogelijkheden behoort. Om
uw wooncomfort te verbeteren gaan we in en om uw woning een aantal werkzaamheden
uitvoeren waarmee wij hem klaar maken voor de toekomst. En bovendien: een flink stuk
energiezuiniger. Dat betekent dat u na de bouwwerkzaamheden óók zult besparen op uw
energierekening. In deze folder kunt u lezen wat we gaan doen en welke hulp we van u
nodig hebben om het werk zo snel en goed mogelijk uit te kunnen voeren.

DUURZAAM THUIS IN BERGEN

Wie zijn wij?
Wij zijn Van Wijnen uit Heerhugowaard. In opdracht
van Stichting Pensioenfonds Rail & OV voeren wij de
werkzaamheden uit waardoor uw woning weer klaar
is voor de toekomst. Wij hebben veel ervaring met het
verbouwen en verbeteren van bestaande woningen
en begrijpen dat dit veel impact op u heeft. Uw woning
is bij ons in goede handen. Wij vinden het belangrijk
om met oog voor circulariteit en duurzaamheid
uw woning te verbeteren. Meer informatie over
Van Wijnen kunt u vinden op www.vanwijnen.nl.
Momenteel zijn wij nog druk in voorbereiding.
U kunt ons tijdens het werk herkennen aan onze rode
werkkleding met het logo van Van Wijnen.

Onze werkwijze
Renoveren en verduurzamen in een bewoonde staat biedt volop uitdagingen. Omdat
overlast niet geheel kan worden voorkomen is het gezamenlijk met veiligheid de basis
waaromheen ons plan is vormgegeven. Tijdens onze werkzaamheden moet uw omgeving
altijd leefbaar, veilig en bereikbaar blijven en doen wij er alles aan om de overlast voor
u, de wijk en de flora en fauna te beperken. Dit staat samen met onze duurzame en
circulaire ambities centraal.

Referentieblok
Aankondiging
werkzaamheden

= Bewoners en omwonenden
= Bewoners
Kennismaking/
planpresentatie
Informatie deling
en bereikbaarheid

Thuisbezoek/
warme opname
Afronding
werkzaamheden
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Onze geoptimaliseerde planuitwerking
Middels de brief van afgelopen juli heeft Sweco u reeds geïnformeerd over ons alternatief
plan waarmee wij overlast zullen beperken en ook circulariteit en duurzaamheid een plek
hebben gegeven in ons uitvoeringsplan.
Door het handhaven van het bestaande metselwerk inclusief de aanwezige spouwisolatie
minimaliseren wij geluidsoverlast, stof en afval in de wijk. Daarnaast zijn deze materialen
nog niet aan het einde van hun levensduur en verhogen de uiteindelijke isolatiewaarden
en hiermee uw wooncomfort. Bijkomend voordeel is een substantieel kortere bouwtijd.

Kom kijken in de modelwoning
Rond half november 2020 starten wij met de realisatie van een referentieblok.
Alle werkzaamheden die in uw woning zullen plaatsvinden, voeren wij hier eerst uit. In dit
blok bevindt zich tevens de modelwoning. U kunt daardoor ruim van te voren zien wat er
allemaal gaat gebeuren in uw woning. Zodra wij de werkzaamheden in de modelwoning
hebben afgerond, krijgt u van ons een persoonlijke uitnodiging om de woning te
bezichtigen en een uitleg te krijgen van alle werkzaamheden.

door de wijk. Ten behoeve van de communicatie met
bewoners en de buurt is onze sociaal uitvoerder prominent
aanwezig in de wijk op één vaste plek welke wij inrichten in
een van de leegstaande woningen in als de ‘Van Wijnen
Social Corner’ (Wetering 56 biedt hiervoor tevens een
centrale positie). Een vast herkenningspunt in de wijk, waar
bewoners en omwonenden die vragen hebben over het plan
altijd terecht kunnen.
3

= Bouwrouting
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= Social corner
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n

logischerwijs starten aan de Van Blaaderenweg. Veiligheid
voor de bewoners en omwonenden en onze vaklieden staat
bij Van Wijnen op één. Wij zijn te gast in wijk zullen hier ook
naar handelen. De woonblokken zullen gefaseerd in de
steigers worden gezet hierbij zal er altijd een vrije doorgang
(met voorziening tegen vallende voorwerpen zijn) zodat
bewoners hun voor- / achterdeur kunnen gebruiken.
Bewoners ontvangen bouwhelmen afgestemd op de gezin
samenstelling, maar ook in als rond de woningen wordt het
werkterrein herkenbaar en (bouw)schoon gehouden. Voor de
uitvoering zetten wij voor onze vaklieden een mobiele
bouwplaats in die zich verplaatst door de wijk. Op deze
manier wordt de overlast beperkt tot het blok waar we bezig

1

Planning
In onderstaand schema treft u onze planning op hoofdlijnen aan. Na afronding van
onze voorbereiding zullen wij aan de Van Blaaderenweg een referentieblok realiseren
waarbij wij onze werkzaamheden zullen optimaliseren alvorens tot volledige uitvoering
over te gaan. Op deze wijze kunnen wij overlast beperken. Hier zullen wij tevens een
modelwoning opleveren waar wij u volgend jaar graag laten kennismaken met ons team
en de werkzaamheden. Tijdens deze individuele rondgang informeren wij u eveneens over
de planning van uw woning en maken wij een afspraak om met een ‘warme opname’ uw
specifieke situatie in beeld te brengen om tijdens de uitvoering niet voor verassingen te
komen staan. Kortom wij zijn op alles voorbereid.
Van Wijnen Social Corner
In een van de leegstaande woningen in de wijk richten wij de ‘Van Wijnen Social Corner’
in. Een vast herkenningspunt in de wijk, waar u tijdens de uitvoering altijd terecht kunt als
u vragen heeft over het plan of uw eigen planning.
Wij streven ernaar de laatste woningen en werkzaamheden medio december 2021 af te ronden.

2020
sept

2021
okt

nov

dec

jan

feb

mrt

apr

Voorbereiding
Referentieblok
Modelwoning
Social corner
Warme opnames
Uitvoering

1 december uiterste
aanmelddatum zonnepanelen

Vragen?
Sweco is tot heden verantwoordelijk geweest voor de communicatie met u als
bewoners. Heeft u nog lopende zaken, vragen of wilt u de keuze voor zonnepanelen
doorgeven dan kunt u nog contact opnemen met Marc van den Berg van Sweco.
•
Telefoonnummer: 06-22 08 73 11
•
Email:
marc.vandenberg@sweco.nl
Vanaf nu kunt u zich met vragen richten tot ons projectteam op bergen@vanwijnen.nl
of via www.vanwijnen.nl/projecten/bergen.

Belangrijke informatie!
Wat vragen wij van u?
Om goed en snel te kunnen werken hebben we uw medewerking nodig. De ruimtes waar
de werkzaamheden plaatsvinden moeten zodanig leeg worden gehaald dat wij direct aan
de slag kunnen. Wat u kunt doen ter voorbereiding op de werkzaamheden:
•
•

De voorzieningen die door uzelf aan de gevel zijn gemonteerd, zoals rolluiken,
zonwering en schotelantennes dient u uiterlijk begin volgend jaar te verwijderen.
Langs uw gevel hebben wij tijdens de uitvoering ca. 1,5 meter werkruimte nodig, wij
vragen u dit najaar hier tijdens u snoeiwerkzaamheden reeds rekening mee te houden.

Wat is er al gebeurt?
•
Uw woningen zijn reeds digitaal van buiten ingemeten. Dit ter voorbereiding op de
productie van de gevel elementen;
•
Op 17 en 18 september zijn er reeds ecologische werkzaamheden uitgevoerd door
Bureau-Viridis. De komende maand zullen deze werkzaamheden nog worden
gecontroleerd.
De komende tijd zullen wij u bij nieuwe werkzaamheden blijven informeren. Gezien wij
nog vol in voorbereiding zijn en er tevens nog afstemming plaatsvind met de gemeente
kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden aan hetgeen wij u middels deze nieuwsbrief
hebben kunnen presenteren.

Samen

Bouwen

Aan ruimte voor een beter leven

De voorbereiding van dit energiebesparingsproject is omvangrijk en neemt veel tijd in beslag. Tevens kan elke woning
anders zijn, door aanpassingen. Daarom is het mogelijk dat deze brochure niet voor elke woning volledig is, waarvoor
wij uw begrip vragen. Deze brochure is bedoeld als algemene informatie voor alle bewoners. Er kunnen geen rechten
aan de brochure en foto’s worden ontleend.

