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Waarom dit project? 

In juni 2019 is Wierden en Borgen met NAM een 

regeling inzake het H3V versterkingsprogramma 

overeengekomen. Strekking van deze regeling is 

dat alle woningen die niet meer verstrekt hoeven te 

worden verduurzaamd, dan wel verbeterd worden. 

In de praktijk komt het erop neer dat tussen NAM 

en Wierden en Borgen voor meer dan 300 wonin-

gen nadere afspraken zijn gemaakt. Deze woningen 

zijn verdeeld over kleinere projecten. Eén daarvan 

is dit project: H3V fase 1B. 

In eerste instantie betrof het 214 woningen. On-

langs heeft een aantal van deze woningen alsnog 

een versterkingsadvies gekregen. Deze woningen 

worden ondergebracht in een andere projecten. De 

bewoners van deze woningen zijn hierover geïnfor-

meerd.  

Uitvoering in deelprojecten 

Binnen het H3V fase 1B project vallen 150 woningen. 

De woningen zijn verspreid over de dorpen Bedum, 

Garmerwolde, Onderdendam, Roodeschool, Ten 

Boer en Uithuizermeeden. Het project wordt op ba-

sis van type woning / dorp opgesplitst in meerdere 

deelprojecten. Met NAM is overeengekomen dat alle 

werkzaamheden binnen vijf jaar, voor  eind 2024, 

gerealiseerd zijn. 

 

.  

Met het H3V fase 1B verbeter en verduurzamingsproject zorgen we ervoor dat uw 
woning comfortabeler wordt en klaar is voor de toekomst. Met deze nieuwsbrief in-
formeren wij u over de voortgang van dit project. De nieuwsbrief wordt regelmatig 
verspreid. Voor actuele ontwikkelingen verwijzen we naar de projectsite. 

Huurdersorganisatie en projectcommissie 

Medio 2020 heeft u een oproep ontvangen om 

deel te nemen aan de projectcommissie. Verschil-

lende huurders hebben hier positief op gerea-

geerd. Deze huurders vormen de projectcommis-

sie. Sinds oktober 2020 zijn de leden van de pro-

jectcommissie en het projectteam 7x bijeengeko-

men. Bij deze bijeenkomsten is ook een vertegen-

woordiger van huurdersorganisatie HOHEG aan-

wezig. Samen met hen zijn we volop bezig met het 

uitwerken van de plannen. In april 2021 buigt het 

bestuur van Wierden en Borgen zich over de plan-

nen.  

Uw stem telt 

Daarna zullen we alle huurders informeren en  

instemming vragen over de uitvoer van de plan-

nen. Uw akkoord is namelijk nodig vóórdat we de 

stap kunnen zetten naar het verbeteren en ver-

duurzamen van uw woning. Om met de uitvoering 

te kunnen starten moet 70% van de huurders in-

stemmen. 

We doen dit  
samen 
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Voordat de werkzaamheden starten, moet Wierden 

en Borgen voldoen aan de regels van Wet natuur-

bescherming. Vooraf onderzoeken of beschermde 

diersoorten in de woningen zijn gehuisvest maakt 

onderdeel uit van deze wet.  

Huismus, vleermuis en gierzwaluw beschermd 

Uit onderzoek is gebleken dat deze diersoorten zich 

hebben gehuisvest in de betreffende woningen. 

Voordat gestart mag worden met de werkzaamhe-

den, moet voor deze dieren een vervangende plek 

geregeld zijn. Om deze dieren een vervangend on-

derkomen te bieden, heeft aannemersbedrijf 

Doornbos nestkasten en vleermuiskasten bij u in de 

straat opgehangen. 

Deze kasten zijn niet alleen opgehangen op eigen 

bezit. Verschillende huiseigenaren hebben met veel 

plezier hun gevels beschikbaar gesteld om nestkas-

ten aan op te hangen. We zijn heel blij met deze en-

thousiaste medewerking.  

Wet  
Natuurbescherming 

Uw woning klaar voor de toekomst! 

Comfortabeler wonen 

Achter de schermen zijn we bezig met het uitwer-

ken van de plannen om uw woning te verbeteren 

en verduurzamen. Het doel is dat u meer comfort 

ervaart in uw woning en dat uw woning klaar is 

voor de toekomst. 

Om dit realiseren kijken we niet alleen naar de 

staat van de woningen. De ervaringen en behoeften 

van huurders tellen mee!  

We onderzoeken voor de verschillende type wonin-

gen welke werkzaamheden we kunnen gaan uitvoe-

ren. Hierbij houden we rekening met zowel bouw-

kundige als installatietechnische aanpassingen.  

Duurzaam wonen 

Daarnaast willen we de stap zetten naar het verduur-

zamen en denken we aan het toepassen van zonne-

panelen. Op dit moment zijn we de mogelijkheden 

aan het onderzoeken en deze leggen we vast in sce-

nario’s. 

Tijdens verschillende bijeenkomsten en in één-op-

één gesprekken zullen we met u deze scenario’s 

doornemen. U ontvangt hiervoor te zijner tijd een 

uitnodiging. 

Behoeftepeiling 
In de zomer van 2020 is het projectteam langs de 

deuren gegaan om bewoners te vragen naar hun 

meningen. Heeft u klachten? Welke verbetering aan 

uw woning zet u met stip op 1? Wanneer is het ver-

duurzamen van uw woning een succes? Zo maar een 

paar vragen die zij aan hen hebben gesteld. Dit gaf 

een beeld van de behoeften van bewoners. De uit-

komsten van dit onderzoek hebben we meegeno-

men in het opstellen van de plannen. 
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Projectteam H3V fase 1B 
Dit zijn de medewerkers van het projectteam: 

Saskia van Lissum 

programmamanager 

Vragen en tips? 

Huurders vormen 
Projectcommissie 
U als huurder weet als geen ander hoe het is om 

in de woning te wonen. Misschien heeft u last van 

koude bij een raam. Of ervaart u juist comfort? Uw 

mening is heel belangrijk bij het vormen van de 

projectplannen.  

Projectcommissie is klankbord 

De projectcommissie speelt hierbij een belangrijke 

rol als klankbord. Zij delen hun eigen ervaringen 

met het projectteam en zij kunnen uw mening ver-

tegenwoordigen. Op de website vindt u meer in-

formatie over de samenstelling en bereikbaarheid. 

Blijf op de hoogte 
via de website 
Deze nieuwsbrief is niet de enige manier om op 

de hoogte te blijven van het project. Vanaf half 

april is de projectsite live!  Op deze projectsite 

kunt u de ontwikkelingen volgen. U vindt hier een 

actueel overzicht van de stand van zaken, leest u 

over de voorbereidende werkzaamheden achter 

de schermen en kunt u relevante documenten 

downloaden.  

De website is bereikbaar via 

www.wierdenenborgen.nl/h3vfase1b 

Heeft u tips voor ons? 
We gaan bij u aan de slag: ons project is uw project.  

Zijn er onderwerpen die u graag terugziet in deze nieuwsbrief of op de website? Of heeft u 

andere suggesties? Aarzel dan niet om hierover contact met ons op te nemen. We horen 

graag van u. 
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Karin Prinsen 

projectconsulent 

Heeft u een tip voor de volgende nieuwsbrief? Wij horen het graag! 

Als u naar aanleiding van deze nieuwbrief vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de leden van het 

projectteam. 

050 – 402 3750 

H3Vfase1B@wierdenenborgen.nl 

www.wierdenenborgen.nl/h3vfase1b 

Projectteam Halmbuurt Hoogkerk 


