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Met het project Duurzaam Thuis maken wij jouw woning fijner, energiezuiniger en 
klaar voor de toekomst. De woningen van dit project staan in meerdere dorpen. 
In deze Woonupdate staat meer over de voortgang van de deelprojecten en de 
werkzaamheden bij jou in de buurt. 
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In april van dit jaar startte Van Wijnen met de 
 werkzaamheden aan de eerste woning. Nu is ze 
bijna klaarmetdelaatstewoningdit deelproject.
Nietallesginghelemaal volgensplanning,maar
 inmiddels is het team op volle kracht en zijn er 
enthousiaste bewoners. 

De leveringsproblemen 
zijn opgelost
Eerder dit jaar kreeg een aantal 
woningen geen omvormer 
(onderdeel zonnepanelen) 
en  bedieningspaneel van de 
warmte terugwin unit. Ook 
met de levering van ramen en 
deuren waren problemen. 

De leveranciers konden deze 
onderdelen niet op tijd leveren. 
Inmiddels is een deel van deze 
leveringsproblemen opgelost 
en worden de na te leveren 
onderdelen geplaatst. Een  
deel komt later. Het is altijd 
vervelend als we nog een  
keer terug moeten komen  
voor  werkzaamheden. Helaas 
kunnen we dat niet altijd  
voorkomen. We hopen dat  
we niet weer nieuwe leverings-
problemen zullen krijgen.  
Als dat wel het geval is dan 
informeren wij de bewoners 
die het betreft.
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Deelproject Bedum 1 is bijna klaar, 
we gaan door naar Bedum 2

In deze Woonupdate:
•  Deelproject Bedum 1 is bijna klaar, we gaan door naar 

deelproject Bedum 2
•  Enthousiaste bewoners en tevreden papegaai
• Planning van de deelprojecten
• Veel gestelde vragen
• Even voorstellen: Grace van der Klijn
• Het projectteam

Hier plaatsen we de laatste  
bergingen bij Bedum 1. Daarna  
zijn we klaar met dit deelproject.



Grace van der Klijn is de nieuwe projectconsulent voor Duurzaam Thuis. Zij vervangt Karin Prinsen. 
HebjevragenoverdewerkzaamhedenvanVanWijnendankanjedienog steeds stellenaan
Gea, bewonersbegeleider. Grace kan alle overige vragen voor je  beantwoorden. Ze stelt zich 
graagaanjevoor.Haarcontactgegevensstaanopdelaatstepagina vandezeWoonupdate.

 

“Een fijne, betaalbare en 
 duurzame woning voor jou,  
daar zet ik me voor in!”
Ik ben jouw aanspreekpunt bij Wierden en Borgen bij 
vragen over het project Duurzaam Thuis. Voor, tijdens en 
na het verduurzamen van je woning, ben ik betrokken 
bij het project. Ik werk nauw samen met de Gea. Zij is 
 bewonersbegeleider bij Van Wijnen en  aanwezig op de 
bouwplaats. Soms gaat iets niet helemaal zoals je dat had 
verwacht of lopen we ergens tegenaan. Dan kom ik in 
actie om samen met jou en Van Wijnen tot een  oplossing 
te komen. Vaak gaat het gelukkig goed en dan hoor ik het 
natuurlijk ook heel graag! Want een fijne woonomgeving 
is  ontzettend belangrijk voor iedereen.”

Enthousiaste bewoners en  tevreden papegaai
Als we Gea, bewoners begeleider bij Van Wijnen, vragen hoe het gaat, reageert ze  enthousiast. 
“Het gaat hier hartstikke mooi! We zijn op dit moment bezig aan de Haken. 

De mannen  worden door 
bewoners overladen met soep, 
kip, salades en taart. Hoe aardig 
van hen! Ik moet  bekennen 
dat ik dit in deze mate nog niet 
heb meegemaakt, echt een 
 compliment voor de mannen.”

Papegaai Poppy blij met 
rustwoning.  
Tijdens een van de huisbezoe-
ken maakten wij kennis met 
Poppy, een roodstaartpapegaai 
op leeftijd. Poppy is gevoelig 

voor lawaai en verandering van 
de woonomgeving. We hebben 
samen met de eigenaar van 
Poppy overlegd wat tijdens  
de werkzaamheden het beste 
voor Poppy was. Even niet thuis 
zijn was het beste. Daarom kon 
Poppy gebruik maken van een 

van de rustwoningen. Zo had 
Poppy zo min mogelijk stress. 
Poppy was daar heel blij mee en 
woont inmiddels weer thuis in 
de verduurzaamde woning.

Even voorstellen: Grace van der Klijn
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Van Wijnen start eind oktober met de 
werkzaamheden van het deelproject 
Bedum 2. 
De werkzaamheden duren naar verwachting 
tot en met maart 2023. Alle woningen hebben 
na de uitvoering van de werkzaamheden 
 energielabel A+.

De aannemer heeft voor het uitvoeren 
van de werkzaamheden een  
opslagplaats voor materiaal nodig. 
Deze opslagplaats noemen we de bouwplaats.  
Van Wijnen overlegt met de gemeente over een 
goede plek. Voor dit deelproject is de bouwplaats 
ingericht voor de uitvoerderswoning aan De Roterij 7.  
De bouwplaats is kortgeleden verplaatst van de 
Kuipersrijge naar de Roterij in Bedum.

Moet ik mijn zonnepanelen aanmelden?
Bij de meeste deelprojecten leggen we 
 zonnepanelen op het dak. Van Wijnen meldt 
de zonnepanelen aan bij Enexis. Je ontvangt 
een brief van Enexis waarin staat dat je bent 
aangemeld. Je hoeft dan zelf niets te doen.  
Enexis meldt jouw zonnepanelen aan bij jouw 
leverancier. Dat is belangrijk want alleen na 
aanmelding kun je de juiste teruglever-vergoeding 
ontvangen. In het verduurzamingsvoorstel 
dat van ons hebt gekregen, staat of er op jouw 
woning zonnepanelen worden geplaatst.  
De bewoners in Garmerwolde ontvangen  
het verduurzamingsvoorstel begin 2023.

Op de oude voordeur zit een bel. 
Krijg ik weer een nieuwe deurbel?
Zeker, je krijgt op de nieuwe voordeur een 
 nieuwe deurbel. De aannemer plaatst een 
 mechanische drukbel op de voordeur op 
 circa 1,25 meter hoogte. 

Jullie plaatsen de berging  
nadat jullie klaar zijn met de  
werkzaam-heden in de woning.  
Waarom moeten jullie daarna  
dan alsnog binnen zijn?  
Als de nieuwe berging staat, plaatsen we 
daarin elektra en aanvoer en afvoer voor 
de  wasmachine. We moeten dit aansluiten 
op de voorzieningen in de woning. We zijn 
in een paar uurtjes klaar.

Deelproject Aantal
woningen  

Indicatie planning

2022 jan 2023 dec 2023
Bedum 1 51 PROJECT  

IS KLAAR!

Bedum 2 35

Onderdendam 14

Uithuizermeeden 31

Roodeschool 4

Ten Boer 9

Garmerwolde 6
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Veel gestelde  
vragen

Jaarplanning werkzaamheden



 

Projectteam 
In ons projectteam werken de volgende medewerkers: 

Saskia van Lissum 
Programmamanager

Eddy de Vries
Werkvoorbereider Van Wijnen

Gea Westerlaan
Bewonersbegeleider Van Wijnen

Marten Lammers
Opzichter

Evert van der Helm
Uitvoerder Van Wijnen

Franz Barkhuijsen
Werkvoorbereider Van Wijnen

Grace van der Klijn
Projectconsulent

 

Vragen en tips? 
Heb je een tip voor de volgende Woonupdate? Wij horen het graag!  
Heb je vragen over het project, jouw woning of heb je andere vragen? Je vaste woonconsulent is tijdens 
de openingstijden van Wierden en Borgen goed bereikbaar via e-mail en telefoon. In het contactpunt 
kun je op afspraak langskomen.

  050 – 402 37 50
	 duurzaamthuis@wierdenenborgen.nl
  www.wierdenenborgen.nl/projectoverzicht
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De feestdagen  
komen er aan!
Deze dagen zijn natuurlijk voor familie, 

vrienden en dierbaren. Het uitvoerings-

team is daarom vrij van maandag 

26 december 2022 tot en met  

vrijdag 6 januari 2023. Maandag 

9 januari gaan ze weer aan het werk. 

Wij wensen jou ook alvast hele 
fijne, liefdevolle dagen en een 
fantastisch nieuw jaar!


