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Al drie flats bij u in de buurt worden opgeknapt door-
dat deze VvE’s investeren met behulp van de parti-
culiere woningverbetering. De laagrentende lening, 
gratis hulp en advies zijn nu voor uw flat beschikbaar. 
De gemeente is sinds april 2012 met een werkgroep 
bezig om de mogelijkheden voor uw VvE in kaart te 
brengen. Op 9 januari 2013 is er een algemene infor-
matieavond om de voortgang te bespreken. Wat is de 
stand van zaken nu? 

Huiskameravonden
De VvE van der Werffstraat is de grootste van de drie flats 
die voor dit project is geselecteerd. Voor de eigenaren zijn 
huiskameravonden georganiseerd: bijeenkomsten waar-
op vijf tot acht buren informatie kregen over de plannen. 
De opkomst voor de huiskameravonden was goed, de 
discussie vaak levendig. U wilt best investeren, maar het 
moet vooral nut hebben. Dat kan ook voor een beter aan-
zien van de flat zijn, als het maar niet te veel kost. 

De gastheren en gastvrouwen bij de huiskamerbijeen-
komsten zijn meestal gul met hapjes en drankjes. De be-

zoekers van de huiskameravonden zijn erg nieuwsgierig. 
Ze weten al via via van het project en willen wel eens ho-
ren hoe de plannen er voor staan. De eigenaren zijn eerst 
terughoudend ten aanzien van een lening. De maande-
lijkse bijdragen aan de VvE vindt men in het algemeen 
in het algemeen hoog. De investeringen moeten daarom 
meerwaarde opleveren. En terecht! Onderhoud moet nou 
eenmaal. Als vervroegen van onderhoud met behulp van 
de lening voordelig is, maakt dat de lening wel aantrek-
kelijk. Bovendien gaat het dan om regulier onderhoud en 
kunnen rente en aflossing gewoon betaald worden uit de 
maandelijkse bijdragen.
Als verbeteringen financiële besparingen opleveren, 
dan betalen die zich op termijn gewoon terug. Denk bij-
voorbeeld aan het vervangen van houten kozijnen door 
kunststof kozijnen met isolerend glas. Dat scheelt schil-
derwerk (onderhoud) en bespaart op gasverbruik (ener-
gierekening).

Inmiddels zijn alle huiskameravonden achter de rug 
maar hebben nog niet alle eigenaren hun wensen 
kenbaar gemaakt.

Het plan voor de Van der Werffstraat

Stappenplan 
Hoe nu verder

  We hebben uw stem nodig met het enquête-
formulier: heeft u deze nog niet ingevuld, wilt 
u dat dan zo spoedig mogelijk doen en aan de 
voorzitter van de VvE afgeven?

  Het bestuur gaat aan de slag: de komende 
weken zal het bestuur van de VvE in samen-
werking met de deskundigen van ‘Steeds’ de 
plannen voor de flat uitwerken. Daarbij zijn de 
ingevulde enquêtes bepalend.

  Begin 2013 zijn de plannen klaar en voorzien 
van een prijskaartje. In de algemene ledenver-
gadering zal het VvE-bestuur deze plannen ter 
goedkeuring aan u voorleggen. 

  De gemeente organiseert op 9 januari 2013 
een algemene informatieavond om alle eigena-
ren optimaal te informeren en de voortgang te 
bespreken. Alle eigenaren ontvangen hiervoor 
nog een uitnodiging. Op deze avond wordt uit-
gebreid ingegaan op alle mogelijkheden per 
VvE. De architect is dan ook aanwezig met meer 
uitgewerkte plannen voor de entrees. 

  Medio 2013: op weg naar de uitvoering: aanvra-
gen lening en bouwvergunningen, opdracht 
gunnen aan aannemers en aan de slag!
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Zonnepanelen 
geven meerwaarde 

aan uw woning!
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onderhoud, onder andere door bescherming van de con-
structie. 

Aanpassing kanalen 
Een HR ketel is veel zuiniger in energiegebruik dan een 
conventionele ketel. Om een HR ketel te kunnen plaat-
sen is aanpassing van het afvoerkanaal noodzakelijk. Dit 
wordt gelijk met eventuele mechanische ventilatie gere-
geld. 

Mechanische ventilatie
Mechanische ventilatie voert vervuilde en vochtige lucht 
in huis af. Dat gebeurt via afzuigers in de badkamer, dou-
che en keuken. De frisse lucht van buiten komt binnen via 
ventilatieroosters of een open raam. Dit verhelpt vocht-
problemen in huis. 

Optionele mogelijkheden energiebesparing
Zonnepanelen zijn heel betaalbaar en leveren een goed 
rendement. De terugverdientijd is nu minder dan 10 jaar. 
De 15 tot 30 jaar daarna is de geproduceerde stroom 
gratis. De panelen vertegenwoordigen een belangrijke 
waarde, dus ook bij verkoop van de woning! 

Voordelen
Zonnepanelen verhogen het energielabel en de waarde 
van de woning. Ze drukken de kosten van de flat, zeker 
bij stijgende energielasten. De zelf geproduceerde groe-
ne stroom levert ook nog een positieve bijdrage aan het 
milieu.

Energie-
besparing 

scheelt u 
vele euro’s

>  Particuliere Woningverbetering Westwijk,
>  een laagrentende lening en
>  gratis hulp en advies beschikbaar.

Colofon: 
Dit is een uitgave van gemeente Vlaardingen in het kader van de particuliere 
woningverbetering Noordrand Westwijk. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen 
geen rechten ontleend worden.

Tekst:  Markum Stedelijke Ontwikkeling
Vormgeving: Breejen Creatieve Communicatie
Druk: TBV Vlaardingen
Oplage: 200 ex.
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Uw mening telt!
Er zijn 30 van de 61 enquêtes ingevuld terug ontvan-
gen, waarmee 49% van de eigenaren hun voorkeur 
voor te treffen maatregelen hebben uitgesproken. 

De gemeente Vlaardingen heeft als eis gesteld dat mini-
maal 70% van de eigenaren zich moet uitspreken over de 
aanpak om in aanmerking te komen voor de lening. 
We willen er dus meer! Het is van belang voor het draag-

vlak voor de plannen om te 
weten wat u wilt. Geef dat zo 
duidelijk mogelijk aan. Schrijf 
commentaar, mail het bestuur of 
pm.clignett@steeds.nl! 
Alle eigenaren die een enquête 
hebben ingeleverd, maken kans 
op een cadeaubon van € 50. Er 
worden totaal voor de drie flats 
vijf cadeaubonnen verloot. 

Voorlopig beeld van voorkeuren
Welke wensen komen naar voren uit de ingevulde enquê-
tes? Hieronder staan drie categorieën, die daarna verder 
worden toegelicht.

 Regulier onderhoud:  
 o.a. herstel gevels en standleidingen

 Opwaardering:                      
  Vernieuwen entree (afsluitbaar en beter 
  toegankelijk  maken berging), brandtrappen 

en hekwerken galerijen

 Energiebesparing:                
  Gevelisolatie, aanpassing kanalen (HR ketels 

en mechanische ventilatie) en optioneel 
vervanging van kozijnen  (kunststof ).

VAN DER WERFFSTRAAT 
prijsindicatie maatregelen 
 
ONDERHOUD  
Dakbedekking € -   
Schoorstenen € -   
Spouwankers €  13600
Vernieuwen standleidingen €  61000

 
OPWAARDERING  
Vernieuwen hekwerken galerijen €  100000
Vernieuwen brandtrappen €  100000
Vernieuwen entree €  45000

 
ENERGIEBESPARING  
Aanpassen kanalen voor HR-ketels €  37700
Mechanische ventilatie €  45600
Gevelisolatie (inpakvariant) €  236200

 
Totaal investeringen €  639100

In dit overzicht treft u de maatregelen aan die naar voren 
zijn gekomen uit de enquête. Deze maatregelen brengen 
een verhoging van de maandlast per appartement met 
zich mee van € 48,- . 

Dit bedrag is niet de uiteindelijke verhoging van de 
maandelijkse bijdrage. 

Een deel van het onderhoud, zoals schilderwerk beton, 
gevelwerk en werkzaamheden aan de standleidingen, 
is al meegenomen in de begroting van het onderhoud. 
Deze posten brengen een verlaging van € 27,- met zich 
mee omdat het nu direct uitgevoerd wordt. 
Het inpakken van de flat betekent blijvend minder onder-
houd. Alleen voor extra investeringen is een verhoging 
van de maandelijkse bijdragen noodzakelijk, deze verho-
ging van de maandbijdrage is maximaal € 21,-. 

Daarnaast vindt er een individuele besparing plaats op 
energielasten door het inpakken van de flat. Dit levert 
een vermindering van de lasten per maand op van mi-
nimaal € 6,-. Energiebesparing door het plaatsen van HR 
ketels is hierin niet meegenomen. 

Wij hebben een berekening gemaakt van plussen en 
minnen: 
Uitgaande van de in de tabel genoemde investerin-
gen zal de maandlast per appartement dus toenemen 
met ongeveer  € 15,- . Dit is op basis van de VvE lening. 

LET OP
De VvE heeft nog geen besluit genomen over de te nemen 
maatregelen, er zijn meerdere varianten mogelijk en of-
fertes bepalen de uiteindelijke investering. De aangege-
ven bedragen zijn indicatief.

Regulier 
onderhoud
Onderhoudsarme hekwerken
De bestaande hekwerken roesten en drukken het beton 
kapot. Deze situatie kan binnen enkele jaren onveilig 
worden. Nieuwe hekwerken zijn slimmer te monteren en 
bij de juiste keuze is veel op onderhoud te besparen. In-
vesteren in hekwerken verbetert bovendien het aanzien 
van de flat: dubbel voordeel dus!

Spouwankers
Spouwankers zetten het gemetselde buitenblad vast op 
de constructie. In andere steden in het land zijn roesten-
de spouwankers de oorzaak geweest van instortende ge-
vels. Het risico voor persoonlijk letsel is te groot om hier 
niet zeer zorgvuldig mee om te gaan. Daarom vraagt de 
gemeente de VvE’s om de spouwankers van de kopgevels 
te controleren. Onderzoek van de spouwankers is relatief 
kostbaar terwijl het aanbrengen van nieuwe spouwan-
kers met nieuwe technieken goed te betalen is. De VvE 
beslist uiteindelijk welke maatregelen worden genomen.

Standleidingen
De flats zijn oud en de standleidingen zijn aan vernieu-
wing toe. Het risico van schade en overlast is groot als 
er niets gebeurt. Toch zit niemand te wachten op het 
openbreken van keuken, wc of badkamer. Zolang het 
probleem niet zichtbaar is wil men er liever niet van we-
ten. Toch is het belangrijk dat de VvE hier besluiten over 
neemt.

Renoveren en 
opwaarderen
Vernieuwen entrees
Veiligheid en aanzien zijn bij entrees in het geding. Een 
goed afsluitbare toegang beschermt de woningen tegen 
ongewenste ‘gasten’. Opknappen ervan verbetert het 
visitekaartje: een zichtbare bijdrage aan de waardebe-
houd van de flat.

Brandtrappen
De brandtrappen aan de Van der Werffstraat veroorzaken 
overlast. De huidige situatie aan de korte zijde is onveilig. 
De VvE moet een goede oplossing bedenken. Dat is de 
wens die eigenaren duidelijk uitspreken. Vervangen van 
beide brandtrappen is een optie.

Energie
besparen
Kunststof kozijnen met isolerend glas (optioneel)
Met vervanging van kozijnen is eenheid in het gebouw 
terug te krijgen. Vervangen door kunststof kozijnen met 
isolerende beglazing is voordelig omdat schilderwerk 
komt te vervallen en de stookkosten omlaag zullen gaan. 
Goede (mechanische) ventilatie is wèl een vereiste.

Isoleren gevel (inpakken)
De constructie van de flats zorgt voor koude plaatsen 
in de woning, bijvoorbeeld: de vloeren, dakranden, ga-
lerijen en balkons. Vocht in de woning condenseert niet 
op goed isolerend glas maar op deze koude plaatsen, als 
bewoners niet consequent echt heel goed ventileren. Het 
gevolg is schimmel en gezondheidsproblemen. Daarom 
is isoleren van de flats (inpakken) zeker een interessante 
keuze als investering, ook al verbruiken eigenaren rela-
tief weinig energie. De beste oplossing is: zoveel moge-
lijk koude geveldelen isoleren en mechanische ventilatie 
aanbrengen.

Energie besparen vraagt om investeren en dat betekent 
hogere maandelijkse VvE-bijdragen. Maar de besparin-
gen leveren meer op, zodat uiteindelijk de maandlasten 
lager zullen zijn. Door energiebesparende maatregelen 
te treffen ontstaat een gezondere en comfortabelere 
woning, zijn er minder energielasten en besparing op 
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Isoleren
flat goede 
investering
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Entree zorgt voor waardebehoud.
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