lefier nieuwsbrief
Informatie energiemaatregelen voor uw woning

Het is zover! We hebben groen licht en kunnen verder. Ook uw woning willen we voorzien
van een aantal energieverbeteringen. We vinden het fijn dat we de energiemaatregelen
zonder huurverhoging kunnen aanbieden. Hierbij kunt u denken aan aanleg van centrale
verwarming, mechanische ventilatie en dubbel glas. Het comfort in uw woning zal hierdoor
toenemen. In deze nieuwsbrief leest u meer over de maatregelen en nodigen we u graag
voor het bekijken van de proefwoningen.

Wat gaat er
gebeuren?

uitnodiging proefwoning

werkzaamheden

Om te kijken hoe we de energiemaatregelen kunnen uitvoeren
maken we gebruik van twee proefwoningen. In januari zijn we
gestart met de werkzaamheden in de woningen aan de
Westindischekade 47 en 125. De inloopmomenten starten op
dinsdag 21 februari. Omdat het om 312 adressen gaat hebben
we de inloopmomenten verdeeld over de drie blokken van de
Westindischekade.We nodigen u graag uit om de proefwoningen
te bekijken.

De werkzaamheden die Lefier gaat uitvoeren zijn gericht om het
comfort in uw woning te verbeteren. Na de werkzaamheden
maakt uw energielabel een sprong van nu gemiddeld G en F naar
B. Tegenwoordig spreken we van een energie index. Label B
staat gelijk aan de energie index 1.2 / 1.4. Hieronder kunt u lezen
welke werkzaamheden we uitvoeren.

Westindische kade 1 t/m 100 en Surinamestraat 169 t/m
191
Dinsdag 21 februari van 17:00 – 19:00 uur
Westindischekade 101 t/m 196 en Surinamestraat 122 t/m
144 en Paramaribostraat 98 t/m 143
Woensdag 22 februari van 17:00 – 19:00 uur
Westindischekade 197 t/m 264
Donderdag 23 februari van 17:00 – 19:00 uur
extra bijeenkomst*
Zaterdag 25 februari van 14:00 – 16:00 uur
* Bij de extra bijeenkomst kunt u zonder afspraak binnen lopen.

aanleg centrale verwarming
Uw woning krijgt centrale verwarming. In alle ruimtes, met
uitzondering van uw toilet, plaatsen we radiatoren. De cv-ketel
wordt geplaats in uw keuken. De elektrische boiler wordt
verwijderd en hergebruikt bij een ander project van Lefier.
mechanische ventilatie
Een mechanisch ventilatiesysteem wordt in uw woning geplaatst.
Deze zuigt vochtige lucht af. Dit zorgt voor een gezonder
woonklimaat en drogere lucht warmt sneller op. Er komt een
afzuigpunt in uw keuken, badkamer en toilet. De ventilatie box
van de mechanische ventilatie plaatsen we bij uw toilet.
isolerende beglazing
Alle woningen krijgen dubbel glas met ventilatieroosters. De
ventilatieroosters zorgen voor een goede ventilatie in de woning.
Als er dubbel glas aanwezig is, dan wordt alleen het enkel glas
vervangen.
plafonds berging
Ook het plafond in uw berging en de algemene ruimtes in de
kelder gaan we vervangen. Dit zorgt ervoor dat de woningen op
de eerste verdieping een geïsoleerde vloer krijgen.
gevelisolatie en tochtdichting
Aan de buitenzijde van uw woning wordt de spouw geïsoleerd.
De spouw is de ruimte tussen de binnen-en buitenmuur. Deze
werkzaamheden kunnen voor enige geluidsoverlast zorgen. Ook
worden eventuele tochtklachten nagekeken en waar mogelijk
verbeterd.
geen huurverhoging
U hoeft voor deze energiemaatregelen geen huurverhoging te
betalen. Hierdoor houden we het voor u betaalbaar. Als u gaat
verhuizen, gaat de nieuwe huurder wel iets meer betalen.
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Wat betekent dit voor
u?

70% deelname per blok

start werkzaamheden

Omdat we alle woningen in uw wooncomplex gaan verbeteren, is
het een wettelijke voorwaarde dat minimaal 70% van de huurders
akkoord gaat met onze plannen. De 70% deelname geldt per
blok! Daarom treft u ook een akkoordverklaring aan. Op dit
formulier kunt u aangeven of u al dan niet akkoord gaat met de
bovengenoemde werkzaamheden. We verzoeken u vriendelijk het
formulier ingevuld terug te sturen in bijgevoegde
antwoordenvelop.
Tijdens de inloopmomenten in één van de proefwoningen leggen
we de werkzaamheden ook aan u uit.

We verwachten in het najaar van 2017 te starten met de
werkzaamheden. Dit is afhankelijk van de deelname van 70% van
de bewoners.

belangrijk: Als we geen 70% akkoord van de bewoners halen,
dan kan het plan geen doorgang vinden. Wilt u ook dat we de
werkzaamheden gaan uitvoeren? Enthousiasmeer dan ook uw
buren om te tekenen voor akkoord.

contact
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief vragen of
opmerkingen? Laat het ons weten!
voor technische vragen:
Lambért Sanneman, projectopzichter Lefier,
telefoonnummer 088 – 20 33 000.
voor overige vragen:
Roos Oosten, bewonersparticipant Lefier,
telefoonnummer 088 – 20 33 000.

vergoeding
Als Lefier de woningen gaat verbeteren ontvangt u een bedrag
van € 305,- (prijspeil per 1-1-2017). Dit bedrag is bedoeld als
bijdrage in de kosten voor bijvoorbeeld sauswerk of stoffering.
Daarnaast ontvangt u een vergoeding van € 123,- voor het
aanleggen van de centrale verwarming. Deze bedragen zijn
volgens de afspraken die we met de diverse
bewonersorganisaties hebben gemaakt. Voor de stad Groningen
is dit de Klanten Advies Raad (KAR). U kunt op www.lefier.nl het
volledige Sociaal Statuut 2017 met al uw rechten en plichten
vinden.

technische controle
Voorafgaand aan de werkzaamheden starten we vanaf 27
februari aanstaande met een technische opname van uw woning.
We bekijken onder andere waar dubbel glas geplaatst moet
worden. Ook gaan we uw woning controleren op asbest.
Eventuele aanwezige asbest wordt vooraf verwijderd.
Adviesbureau Invent sluit ook aan om de huidige energie-index
van uw woning te bepalen. Na de werkzaamheden komt Invent
weer bij u langs om te beoordelen welke energieverbetering de
werkzaamheden hebben opgeleverd.
Om de overlast te beperken streven we ernaar om de technische
controles tegelijkertijd uit te voeren.
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Samenvatting

Hieronder de belangrijkste punten nog even kort samengevat:
Uitnodiging inloopmomenten proefwoningen
Adressen: Westindischekade 47 en 125.
Data: 21 t/m 23 februari 2017 + 25 februari 2017.
70% deelname per blok
Akkoordverklaring graag terugsturen naar Lefier.
In het voorjaar van 2017 informeren wij u of deze 70% is gehaald.
vergoeding
Totale vergoeding € 428,-.
technische controle
Start controles op 27 februari 2017 (opname voor o.a. dubbel
glas, asbest en energie-index).
start werkzaamheden
Najaar 2017.

lefier
postadres
Postbus 7104
9701 JC Groningen
e-mail
info@lefier.nl

colofon
Deze nieuwsbrief is verspreid onder de bewoners van de
portieketagewoningen aan de Westindischekade 1 t/m 264,
Surinamestraat 122 t/m 144 en 169 t/m 191 en
Paramaribostraat 98 t/m 120 en 121 t/m 143.
Uitgave: Lefier februari 2017 | Tekst: Roos Oosten | Foto’s:
Lefier | Druk: Lefier

internet
www.lefier.nl

lefier
lefier -- 4
4

L617

telefoon
088 - 20 33 000

