Nieuwsbrief 3 - Ten Post
Stand van zaken Van Wijnen Aanpak
De afgelopen weken hebben zich meerdere adressen via Dorpsbelangen aangemeld voor de Van Wijnen Aanpak.
Bewonersbegeleider Franz Barkhuijsen heeft ook al een heel aantal dorpelingen mogen ontvangen in de Postkoamer
voor een gesprek. Wij willen graag met de eerste woningen aan de slag, maar hebben nog groen licht nodig van de
gemeente Groningen, Nationaal Coördinator Groningen en het ministerie van BZK. De adressen die niet in de Bouwimpuls
of Praktijkaanpak zitten, zullen worden beoordeeld op basis van de Typologieaanpak. De komende tijd zal duidelijk worden
wat deze aanpak precies inhoudt en kunnen we de opname van de woningen gaan voorbereiden. Voor meer informatie
over de typologieaanpak, zie de link https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/typologieaanpak. Bij
de opname voor de versterking zullen we ook meteen een energiescan uitvoeren, waarbij we u kunnen adviseren op welke
manier de woning verduurzaamd kan worden. Die energiescan bereiden we nu ook voor.

Van Wijnen en de Bouwimpuls
Bedrijfsbureau Bouwimpuls en Van Wijnen hebben afgesproken dat Van Wijnen de versterking van de woningen in de
Bouwimpuls en Praktijkaanpak in Ten Post gaat uitvoeren. Er is veel variatie in wat er al is gebeurd: sommige adressen
hebben al een Versterkingsadvies en bij andere adressen moet het kennismakingsgesprek nog worden ingepland. Van Wijnen
en Bedrijfsbureau Bouwimpuls kijken nu samen waar en wanneer we kunnen beginnen. Zodra we dat duidelijk hebben,
worden de adressen in de Bouwimpuls daarover geïnformeerd. Op onderstaande kaart is te zien welke adressen binnen de
Bouwimpuls (geel gearceerd) en Praktijkaanpak (roze gearceerd) vallen.

Vragen en opmerkingen
Door de gesprekken die Franz in het dorp voert, merken we dat er veel vragen leven. Helaas kunnen wij als Van Wijnen
niet alle vragen beantwoorden, maar we helpen u graag op weg. Franz is op de maandag- en donderdagmiddag en
op de dinsdag- en woensdagochtend te vinden in de Postkoamer. Hij is te bereiken op nummer 06-20844383 of
via email: f.barkhuijsen@vanwijnen.nl.
•	Heeft u vragen over uw Versterkingsadvies of een in het verleden uitgevoerde opname? Neem dan contact op
met uw bewonersbegeleider bij NCG.
•	Heeft u vragen over de Bouwimpuls of Praktijkaanpak? Neem dan contact op met uw bewonersbegeleider bij
Bedrijfsbureau Bouwimpuls.
•	Heeft u vragen over de subsidie van € 30.000,-? Neem dan contact op met de Gemeente Groningen. Hiervoor
kunt u mailen naar: versterkenenvernieuwen@groningen.nl.
•	Heeft u vragen over het warmtenet of wilt u meer weten over de samenwerking tussen Ten Post en Van Wijnen?
Neem dan contact op met Dorpsbelangen. Hiervoor kunt u mailen naar: dorpsbelangentenpost@hotmail.com.

