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Beste dorpsbewoners van Ten Post,
In de afgelopen periode is er weinig tot geen informatie verstrekt namens Van Wijnen. Dit
houdt niet in dat er niets gebeurt.
Zoals we in een vorige nieuwsbrief al schreven is afgesproken dat Van Wijnen de Versterking,
Verbetering en Verduurzaming van de woningen zal uitvoeren die vallen onder de
Bedrijfsbureau BI. We blijven daarbij eerst wel afhankelijk van de planning van het
Bedrijfsbureau BI. De afgelopen twee maanden is veel contact geweest met hen om te kijken
of we het proces kunnen versnellen en of we mogelijk een pilot met 5 woningen die zelf voor
THV (tijdelijke huisvesting) zouden kunnen zorgen, naar voren konden schuiven. Helaas bleek
dat in het proces waarin er 1150 woningen moeten worden gereedgezet erg lastig. Wel lukte
het om ons team alvast goed te koppelen aan het Bedrijfsbureau BI en gaat Bedrijfsbureau BI
in de komende periode aan de slag met de eerste 16 woningen van de bewoners die gekozen
hebben voor de Praktijkaanpak. Ze zijn inmiddels van start gegaan en informeren de
bewoners. Binnen enkele weken zal dit zijn afgerond, vervolgens gaat BBI verder met de
resterende woningen die bij BouwImpuls zijn aangesloten en zullen we deze aansluitend
oppakken. We blijven in gesprek en als er kansen zijn om woningen naar voren te halen, zodat
we alsnog met een stroom woningen ernaast kunnen beginnen, zullen we dat zeker oppakken.
De afgelopen weken zijn we in gesprek geweest met de Thematafel Duurzaamheid over het
warmtenet. Op dit moment loopt een onderzoek naar de implementatie en mogelijkheden van
het warmtenet. Aan de hand van de resultaten van dat onderzoek zal Franz Barkhuijsen met
de eerste 16 bewoners een kennismakinggesprek voeren. Hierin wordt ook gesproken over de
wensen ten aanzien van de verduurzaming en eventuele deelname aan het warmtenet.
Wij streven ernaar om de eerste gesprekken te voeren voor of na de bouwvak. Deze loopt van
26 juli tot en met 13 augustus. Zo komt er langzaamaan schot in de zaak: we kunnen aan de
slag en wij hebben goede hoop dat we ook op korte termijn de resterende woningen die
betrokken zijn bij BBI aan kunnen pakken. Hierna zullen de woningen aan de beurt komen die
in aanmerking komen voor de typologieaanpak.
Voor meer informatie over de typologieaanpak, zie de link:
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/versterken/typologieaanpak
Mocht u vragen hebben, ik ben 4 dagdelen per week aanwezig in de Postkoamer.
Daarnaast kunt u mij telefonisch (of via WhatsApp) bereiken via telefoonnummer
0620844383 en per email via 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 euro?
Neem dan contact op met de Gemeente Groningen. Hiervoor kunt u mailen naar:
versterkenenvernieuwen@groningen.nl

Meer dan bouwen

