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Nieuwsbrief Molenkamp-Noord 2022-01 
 
 
In deze nieuwsbrief leest u een samenvatting van de eerste bewonersbijeenkomst over de 
wijkvernieuwing in de buurt Molenkamp-Noord. Deze bijeenkomst vond plaats op maandagavond 
14 februari 2022. 
 
De buurt Molenkamp-Noord 
We hebben gekozen voor de buurtnaam Molenkamp-Noord voor het deel van de wijk Molenkamp 
waar u woont. Op het kaartje hieronder ziet u globaal welk gedeelte van de  
wijk wij daarmee bedoelen.  
 

 
Figuur 1 de buurt Molenkamp-Noord 

 
Korte terugblik 
In de afgelopen jaren hebben wij u tweemaal moeten berichten dat de uitvoering van het groot 
onderhoud en de woningrenovatie werd uitgesteld. We kunnen ons voorstellen dat deze gang 
van zaken voor u niet prettig is. Onzekerheid over de toekomst is niet fijn. Dit jaar gaan we u 
stapsgewijs meer duidelijkheid geven over de toekomst van de woningen en de buurt. 
 
Het uitstel had meerdere redenen. Eén van de belangrijkste was dat bij onze voorbereiding in 
2019 geconstateerd is dat er meer asbest in de woningen aanwezig is dan was voorzien. Het 
gaat daarbij voornamelijk om asbestplaten in de gevel van de woning (niet zichtbaar). Omdat 
deze platen opgesloten zitten in de constructie, loopt u geen gezondheidsrisico’s. Vanwege de 
noodzaak om de gevels van de woning te isoleren, moet dit asbest wel gesaneerd worden.  
Dit heeft ingrijpende gevolgen op financieel gebied, maar ook voor de uitvoering van het 
onderhoud. 
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Renovatieonderzoek 
Als we woningen renoveren, dan moeten deze voor een lange tijd aan de nieuwe (wettelijke) 
eisen en aan de wensen van de bewoners en Triada voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van 
duurzaamheid. De techniek en de eisen daarvoor worden steeds vernieuwd. In 2021 zijn daarom 
de mogelijkheden voor het renoveren van de woningen opnieuw onderzocht. Uit het onderzoek is 
onder meer het volgende gebleken:  

 De energetische kwaliteit van de woningen is matig. Triada moet ervoor zorgen dat haar hele 
woningbezit in 2050 aardgasvrij en CO2-neutraal is. Dit vraagt om forse technische en 
financiële ingrepen om dit met deze woningen te behalen.  

 In de periode 1982 tot 1984 zijn de voor- en achtergevels vervangen. Daarin zijn toen drie 
lagen asbest aangebracht, wat toen gebruikelijk was. De mogelijke gevaren van asbest waren 
toen nog niet breed bekend. Ook op andere plekken in de woning is asbest aanwezig. Het 
saneren van het asbest in deze woningen is ingrijpend en duur. Nogmaals: omdat het asbest 
verwerkt zit in de constructie, levert het geen gevaar op voor de gezondheid.  

 
     

 
 
 

 Het dak is op diverse plaatsen (licht) doorgezakt en de dakpannen zijn de komende jaren aan 
vervanging toe. Bij uw woning ligt de dakgoot op de gevel en hangt niet, zoals vaak 
gebruikelijk, voor de gevel. Dit is geen gunstige constructie en kan sneller lekkages 
veroorzaken. 

 
Ingrijpende renovatie of alternatieven?  
Mede door de bovenstaande aandachtspunten is renoveren erg ingrijpend. Dit heeft bijvoorbeeld 
tot gevolg dat de hele voor- en achtergevel moet worden verwijderd. Er worden dan geheel 
nieuwe gevels teruggeplaatst. Het hele dak wordt verwijderd en een volledig nieuw dak wordt 
weer opgebouwd. Alles bij elkaar is de verwachting dat deze renovatie zo’n € 125.000 per woning 
gaat kosten. Dan zijn de woningen technisch wel up-to-date en aardgasvrij, maar is het nog de 
vraag of bijvoorbeeld de indeling van de woning voldoet aan de behoeften in de toekomst.  
 
Dit alles heeft ertoe geleid dat wij vorig jaar besloten om ook een verkennend onderzoek uit te 
voeren naar andere mogelijkheden. Daarbij moet u denken aan de mogelijkheid van sloop en 
vervangende nieuwbouw van delen van de buurt. Voor alle duidelijkheid herhalen we ook hier dat 
daarover nog geen besluiten zijn genomen. Wij geven daar meer informatie over tijdens een 
bijeenkomst die wij binnenkort organiseren.  
 
Woonbehoefte 
De belangrijkste taak van Triada is om te zorgen voor voldoende betaalbare sociale 
huurwoningen. Daarom kijken wij bij dit soort onderzoeken niet alleen naar de techniek, maar ook 
naar toekomstige woonbehoeftes. We weten bijvoorbeeld dat ouderen langer thuis (moeten) 
blijven wonen. Al of niet met zorg en ondersteuning. Maar de woning is daarvoor niet altijd 
geschikt.  

Figuur 2 asbest in de gevel 

k.vanbeers
Markering

k.vanbeers
Markering



3/5 
 

Als er dan een andere woning nodig is, wil men graag in de eigen buurt blijven wonen. Daar 
willen we zoveel mogelijk rekening mee houden. Daarnaast hebben we voor de toekomst ook 
meer woningen nodig voor verschillende doelgroepen. De vraag naar sociale huurwoningen nam 
en neemt de komende jaren stevig toe.  
 
Woningrenovatie in uw omgeving 
U hebt ongetwijfeld gemerkt dat woningen aan de Papaverweg, Roggeweg en Molenkampweg 
vorig jaar wel zijn gerenoveerd. We hebben vragen gekregen van bewoners: waarom die 
woningen wel en onze woningen nog niet? De reden is dat daar het probleem van het asbest in 
de gevels niet speelde. De woningen waren dus relatief eenvoudiger te renoveren. 
 
Samenwerking met de gemeente (openbaar gebied) 

Wij gaan in overleg met Gemeente Heerde over de toekomst van de wijk. Wat zijn hun plannen 

en kunnen we samen optrekken? 

 

Participatie en communicatie 

Wij hechten veel waarde aan het samenwerken met u als bewoner. We gaan geen geheel 

uitgewerkt plan brengen, maar willen samen met u onze ideeën verder uitwerken. Wij geloven dat 

daardoor het eindresultaat voor iedereen beter zal zijn. Natuurlijk gelden daarbij wel 

randvoorwaarden. Over welke dat zijn, en welke invloed u kunt hebben, informeren wij u nog.  

Het uitwerken van plannen en nieuwe ideeën kunnen we niet met alle huurders tegelijk doen. 

Daarvoor zou het fijn zijn als er een brede vertegenwoordiging uit alle delen van de buurt is. Met 

deze groep bespreken wij ideeën en werken deze waar mogelijk verder uit. Alle bewoners 

worden dan steeds geïnformeerd over de zaken die besproken zijn. Alles wat alleen betrekking 

heeft op u en uw woning, bespreken we natuurlijk alleen rechtstreeks met u. 

 

Bewoners die zich hadden aangemeld voor maandagavond 14 februari:  

 De heer B.J. van den Beld  Klaproosweg 4  

 De heer P. Wessels    Klaproosweg 13 * 

 Mevrouw T. Huysman-Voskuijlen Klaverweg 4 

 De heer B. Rorije    Klaverweg 10  

 De heer M. Tiekstra    Klaverweg 12  

 De heer S. Bosman    Klaverweg 14  

 De heer H. van Velsen    Klaverweg 16  

 De heer D. Spierenburg    De Wikke 9* 

* deze bewoners konden helaas niet aanwezig zijn, maar willen wel betrokken blijven bij het 

vervolg.  

 

Zoals u ziet zijn er veel aanmeldingen van bewoners uit de Klaverweg. Het zou goed zijn als er 

ook een aantal bewoners uit andere straten deelnemen. Uit de praktijk blijkt dat een groep van 

maximaal 10 tot 12 personen werkbaar is. Hebt u interesse om deel te nemen aan de 

bewonersgroep? Stuur dan vóór 15 maart 2022 een e-mail naar kcp@triada.nl.  

Vermeld daarin uw naam, adres en het onderwerp Aanmelding bewonersgroep Molenkamp-

Noord.  

 

Tijdens de eerste bewonersavond zijn diverse vragen gesteld 

Enkele daarvan zijn voor iedereen van belang en staan hieronder. Daarbij staat het antwoord, 

voor zover dat nu mogelijk is. Misschien hebt u nog veel meer vragen. Die kunt u allemaal aan 

ons stellen. Onder meer in de informatiebijeenkomst die we binnenkort houden. Maar ook in een 

e-mail naar kcp@triada.nl. Als er besluiten zijn over de ideeën en plannen, en ruim voordat we bij 

u aan de slag gaan, komen we bij u thuis voor een persoonlijk gesprek. Ook dan kunt u uw 

vragen aan ons stellen.  
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De vragen: 

 Wanneer starten de werkzaamheden? 

Antwoord: dit ligt voor en groot deel aan de keuzes die we maken. We hebben met wet- en 

regelgeving te maken. Daarbij gelden strikte termijnen. Wij verwachten nu dat we over twee 

jaar daadwerkelijk starten. De uitvoering begint niet in de hele buurt tegelijk, maar in delen 

achter elkaar.  

 Wordt er totdat de wijkvernieuwing start nog wel onderhoud aan de woningen gedaan? 

Ik heb diverse dringende klachten, waar ik graag nog een oplossing voor zou zien. 

Antwoord: tot de vernieuwing onderhouden wij uw woning. Noodzakelijk onderhoud wordt 

gewoon uitgevoerd. Daarbij kiezen we soms voor herstelwerk dat past bij de toekomst van de 

woning.  

 Ik heb een heel hoog gasverbruik. Kan Triada helpen om dit te verlagen? 

Antwoord: energieverbruik is voor elk huishouden anders. Als daar behoeft aan is, kijken we 

met de bewoner of er in redelijkheid nog wat gedaan kan worden om het energieverbruik te 

beperken. Dit kan door een (tijdelijke) maatregelen aan de woning, maar bijvoorbeeld ook 

door een adviesgesprek over energiezuinig gebruik. Voor een adviesgesprek maken we 

gebruik van de energiecoaches van Heerde Energiek. Wij laten u nog weten hoe we dit gaan 

doen.  

 Ik ben op leeftijd. Als ik opzie tegen een renovatie, is er dan een mogelijkheid om te 

verhuizen naar een andere woning? 

Antwoord: als u wilt verhuizen, dan adviseren wij u graag over de mogelijkheden. Als straks 

de plannen concreet zijn geworden, kunnen er regeling gelden die verhuizen makkelijk 

maken. Mensen die moeten verhuizen kunnen dan in bepaalde gevallen voorrang krijgen 

voor een andere woning. Waar u naartoe wilt en naartoe kunt verhuizen, is dan natuurlijk ook 

afhankelijk van uw eigen voorkeur en de woningen die vrij zijn of vrijkomen.  

 Als ik wil verhuizen als gevolg van de plannen, wordt er dan ook gekeken naar mijn 

inkomen? 

Antwoord: als u verhuist, zijn wij altijd wettelijk verplicht om uw inkomen te toetsen en te 

bepalen welke huurprijs daarbij past. Wij kijken dan samen met u naar eventuele 

mogelijkheden. En bijvoorbeeld ook naar huurtoeslag en eventuele andere regelingen.  

 Een andere huurwoning heeft vaak een veel hogere huur dan ik nu heb. Daarom zal ik 

niet zo snel gaan verhuizen. Kan daar wat aan gedaan worden? 

Antwoord: als u naar een nieuwbouw- of gerenoveerde woning gaat verhuizen, is de huur 

inderdaad vaak hoger. Die woning is dan wel veel energiezuiniger en comfortabeler dan uw 

huidige woning. Zoals aangegeven kunnen er regelingen van toepassing zijn, waardoor het 

verhuizen aantrekkelijk gemaakt wordt. Of dat voor u ook het geval is, weten we nu nog niet.  
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Veelgebruikte (vak)termen 

 

Asbest  

Asbest is een natuurlijk product. Het bestaat uit gesteente en daarin mineralen met onbrandbare 

vezels. Tot de jaren tachtig is asbest veel gebruikt in gebouwen, woningen en installaties, 

vanwege bepaalde nuttige eigenschappen. We weten nu dat asbest schadelijk kan zijn voor de 

gezondheid. Als het onbeschadigd is of binnen in constructies is verwerkt, is er geen gevaar. 

Doelgroepen 

De aandachtsgroepen in het beleid van Triada. Bijvoorbeeld jongeren, senioren, gezinnen, en 

één- en tweepersoonshuishoudens.  

Duurzaamheid 

Dit is een breed begrip. Maar in het kort komt het erop neer dat in een duurzame wereld mens, 

milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn. Zo putten we de aarde niet uit. Hierbij gaat het 

bijvoorbeeld om energie besparen en om het gebruik van milieuvriendelijke materialen. 

Energetische kwaliteit 

Dit geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Dit wordt aangeven door middel van een 

energielabel van A+++ (groen, zeer zuinig) tot G (rood, helemaal niet zuinig). Een energiezuinige 

woningen heeft bijvoorbeeld goede isolatie, dubbel glas en energiezuinige verwarming. 

Energiecoaches 

Een energiecoach is een vrijwilliger die opgeleid is om mensen te helpen energiezuinig te wonen. 

De energiecoach bekijkt een huis en geeft tips om energie te besparen. 

Gesaneerd 

Verwijderd van slechte of ongewenste onderdelen van een woning. Bijvoorbeeld asbest. 

Onderhoud  

Dit is het vervangen of herstellen van onderdelen aan de woning, waardoor het wooncomfort 

hetzelfde blijft. Bijvoorbeeld het buitenschilderwerk. Groot onderhoud is meestal onderhoud 

waarvoor de verhuurder verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld onderhoud aan gevels, funderingen, 

dakconstructies, dakbedekking, rioleringen en elektrische installaties.  

Renovatie of woningverbetering  

Bij een renovatie of woningverbetering brengt de verhuurder nieuwe of extra voorzieningen aan, 

waardoor meer wooncomfort ontstaat. Bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie of het plaatsen 

van een warmtepomp als vervanging voor de verwarmingsketel. Ook valt daaronder het 

vernieuwen van oudere woningonderdelen naar de huidige standaard. Zoals het vernieuwen van 

de keuken of de badkamer. 

Huurdersparticipatie 

Dit is het betrekken van huurders bij ons werk en onze plannen, en het actief meedenken en 

meedoen van huurders. Huurders weten namelijk als geen ander wat er leeft in hun wijk en buurt.  

Wijkvernieuwing  

Het geheel van samenhangende activiteiten in een wijk of buurt, voornamelijk gericht op de 

verbetering van leefbaarheid, woningen en voorzieningen.  


