
Met het H3V fase 1B verbeter en verduurzamingsproject maken wij uw woning 
comfortabeler en klaar voor de toekomst. Met deze Woonupdate  informeren 
wij u over de voortgang van dit project. U ontvangt deze Woonupdate 
 regelmatig. Actuele updates van uw project staan op de projectsites.

Woonupdate #3  
Duurzaam Thuis
Bedum, Garmerwolde, Onderdendam,  
Roodeschool, Ten Boer, Uithuizermeeden

september 2021

1

Tot vandaag hebben we de projectnaam  
H3V fase 1B gebruikt. Dit is een afkorting die we 
intern gebruiken.  We zetten een streep door 
deze naam, want dat kan anders! Samen met de 
leden van de projectcommissie bedachten we 
een nieuwe naam die beter bij het project past.  
Het gaat om uw woning, uw thuis.  
We gaan uw woning verbeteren  
en verduurzamen.  

Een fijner en comfortabeler thuis voor nu en 
in de toekomst. We noemen het project vanaf 
nu: “Duurzaam Thuis”.

Een nieuwe naam!

Deelprojecten
We voeren de werkzaamheden in deze dorpen 
achter elkaar uit. Daarom versturen we voortaan 
per dorp een Woonupdate.  Op deze manier 
krijgt u tijdig  de juiste informatie. U herkent de 
Woonupdate aan de nieuwe projectnaam met 
daarbij de naam van het dorp.

Duurzaam Thuis in Bedum
Duurzaam Thuis in Garmerwolde
Duurzaam Thuis in Onderdendam
Duurzaam Thuis in Roodeschool  
Duurzaam Thuis in Ten Boer
Duurzaam Thuis in Uithuizermeeden

Nb. Op de projectwebsites staat alles over  
het project in uw dorp. 



Blijf op de hoogte!  
Volg je project online.
Wilt u een project op de voet volgen en updates in uw mailbox  
ontvangen? Ga naar www.wierdenenborgen.nl/projectoverzicht
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Veel bewoners hebben de enquête ingevuld. 
Uw wensen sluiten aan bij onze ambitie om uw 
woning te verbeteren en verduurzamen. Op 
de volgende pagina staan resultaten van de 
enquête. 

Naam onbekend
De enquête is anoniem ingevuld en we weten 
daardoor niet wie de afzenders zijn. Helaas 
kunnen we daardoor niet persoonlijk vragen 
beantwoorden. Daarom staat er in de nieuws-
brief een vaste rubriek “meest gestelde vragen”  
waarin we antwoord geven op gestelde vragen.

De vervolgstap 
Een nieuwe naam betekent niet dat we 
 opnieuw starten. Sterker nog: we gaan in 
volle vaart door! We informeren u tijdig 
over belangrijke stappen in het traject.

U ontvangt een voorstel: uw stem telt
We hebben op basis van de enquête zo veel 
 mogelijk woonwensen opgenomen in een 
 verbeter-/verduurzamingsvoorstel.  

 
Voordat we met de werkzaamheden kunnen 
 starten, bespreken we dit voorstel persoonlijk 
met u. We vragen alle bewoners binnen dit 
 project aan te geven of ze akkoord zijn met 
het voorstel.  Als minimaal 70% instemt met 
het   voorstel, gaan we de werkzaamheden  
uitvoeren. U ontvangt bericht wanneer we  
met u in gesprek gaan over dit voorstel.

Uw wens & onze ambitie
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Resultaten enquête
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93% van de bewoners  
vindt een duurzame woning belangrijk.

De bewoners hebben aangegeven welke werkzaamheden we volgens hen moeten uitvoeren. 
De meeste van deze werkzaamheden staan in het verbeter-/verduurzamingsvoorstel.

Bijna alle bewoners  
hebben koude en/of tochtklachten.  
Deze verminderen na uitvoering van de werkzaamheden.

Ruim 2/3  
van de bewoners 
vindt het belangrijk dat de frisse lucht 
die de woning inkomst gefilterd is. 
Dit is opgenomen in het verbeter-/ 
verduurzamingsvoorstel.

Veel bewoners 
kunnen niet wachten totdat we  beginnen 
met de werkzaamheden. Op de website 
staat wanneer we bij u starten.



 

 

Vragen en tips? 
Heeft u een tip voor de volgende Woonupdate? Wij horen het graag!  
Als u naar aanleiding van deze nieuwbrief vragen heeft dan kunt u contact opnemen  
via ons algemene telefoonnummer 050 - 402 37 50 of duurzaamthuis@wierdenenborgen.nl.

  050 – 402 37 50
	 duurzaamthuis@wierdenenborgen.nl
  www.wierdenenborgen.nl/projectoverzicht

Projectteam 
In ons projectteam werken de volgende medewerkers: 

Saskia van Lissum 
(programmamanager)

Karin Prinsen
(Projectconsulent)
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Meest gestelde vraag:

“Zijn de werkzaamheden te combineren  
met thuis werken / studeren?” 

Antwoord:  
De aannemer begrijpt heel goed dat hij bij u te gast is. Vooraf ontvangt u een overzicht waarin 

staat wanneer hij welke werkzaamheden uitvoert. Bovendien houdt de aannemer zich aan  
zogenaamde ‘geluidshinder bloktijden’ om overlast te beperken. Daar waar mogelijk maakt hij 

hierover afspraken met u.


