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Verduurzaming 
De Glazenwagen  

Hoe ver zijn we?
Volgend jaar starten we met de verduurzaming van
woongebouw De Glazenwagen. In deze nieuwsbrief 
kijken we terug op ons bezoek van 5 augustus met 
onze Koffiekar. Ook kijken we vooruit naar wat we de 
komende tijd nog gaan doen. 

Heeft u nu al vragen?
U kunt contact opnemen met met Suzanne van de Kuilen, 

Regisseur Wonen. Zij is telefonisch bereikbaar via 088 25 20 100  

of stuur een e-mail naar duurzaamwonen@intermaris.nl  

‘Lees meer over de antwoorden van de 
bewonersenquête en de resultaten van het 
technisch onderzoek op pagina 2.’

Wijk en plaats 
Risdam-Zuid, Hoorn

Start 
werkzaamheden
Voorjaar 2022

Projectomvang 
en fase 
87 appartementen
Voorbereiding

Duurzaam maken
woongegebouw en 
verbeteren van de
openbare ruimtes



Meedenken
Wij vinden het belangrijk
dat huidige en toekomstige 
bewoners met ons 
meedenken.

‘.

Verenigde 
Huurdersorganisatie 
De Boog 
VH de Boog is een overkoepelende 
organisatie voor bewonerscommissies 
en huurdersverenigingen van huurders 
van Intermaris en omgeving. VH De Boog 
komt samen met bewonerscommissies 
op voor de belangen van de huurders.

Als er geen bewonerscommissie 
of huurdersvereniging is, komt 
VH de Boog ook op voor de belangen
van de individuele huurders.

VH de Boog is bereikbaar via 
info@vhdeboog.nl

‘Alle huurders van Intermaris 
in Hoorn en omgeving zijn 
autimatisch en gratis lid van 
VH de Boog!’

Eind 2021 kiezen we de aannemer
Op dit moment zijn we in gesprek
met drie aannemers. De gekozen 
aannemer maakt één of twee 
proef woningen. Hier onderzoeken 
we op welke manier we de 
werkzaamheden moeten 
uitvoeren.

Hiermee maken ze een inschatting van de duur van 

de werkzaamheden en de overlast die dat geeft voor 

u als bewoner. Samen met de Meedenkgroep maken 

we nog een paar keuzes. Denk hierbij aan de kleuren 

en de wandafwerking van de entree. 

Nieuw
kleurvoorstel

Keuze
aannemmer
eind 2021

In gesprek 

over uw

woning

Algemene ruimtes
Bent u tevreden over de entrees?
Ja,   
Nee  

Bent u tevreden over uw berging?
Ja  
Nee   

Bent u tevreden over uw trappenhuis?
Ja   
Nee   

Woning
Heeft u last van tocht?
Ja  
Nee  

Heeft u last van vocht in de woning?
Ja   
Nee  

Woonomgeving
Ervaart u overlast of voelt u zich niet veilig?
Ja   
Nee  

Scootmobiel
Maakt u gebruik van een scootmobiel?
Ja  
Nee  

Verwacht u gebruik te gaan maken  
van een scootmobiel?
Ja  
Nee   
Weet niet    

JA Nee

Opmerkingen 
‘Er wordt veel gerookt in de 
openbare ruimtes’ 

‘De omgeving nooduitgang 
en galerij is vies en slecht 
onderhouden’

 ‘Mijn woning is ontzettend 
koud en daardoor heb ik hoge 
stookkosten’

‘Ruimte voor de scootmobiels 
uitbreiden’

Antwoorden 
Bewonersenquête

Voor jou(w) thuis!

Wie hebben ons geholpen
met de onderzoeken?
•  asbestdeskundige
•  kostendeskundige
•  architect
• adviseur energetische maatregelen

Wat hebben we onderzocht?
•  het eerder uitgevoerde onderhoud
•  huidige technische staat van het gebouw
•  onderhoudsbehoefte van het gebouw

Wat willen we gaan doen?

Voor jou(w) thuis!

Resultaten
Technisch onderzoek

Duurzaam maken woongebouw
• Isoleren gevels en vloeren;
• Vervangen kozijnen en glas in voor- en achtergevel;
• Vervangen mechanische ventilatoren;
• Verwijderen kookgas en aanbrengen elektrische kookaansluiting;
• Maken nieuwe groepenkast voor elektrisch koken in meterkast;
• Plaatsen rookmelders in de woningen.

Verbeteren openbare ruimtes
• Vernieuwen vloer, plafond en wandafwerking;
• Inrichten huismeesterruimte tot stalling scootmobiels;
• Aanbrengen automatische deuropeners bij bergingsdeuren;
• Vervangen video-intercominstallatie en verlichting.

Waar zijn we nu mee bezig?
We zoeken nu een aannemer die het werk kan uitvoeren. 

Wanneer beginnen de werkzaamheden?
In de eerste helft van 2022 starten de werkzaamheden. Dit kan alleen als 
we een aannemer hebben gevonden die het werk kan uitvoeren.

We houden contact!

Meedenkgroep
Tien bewoners gaven zich op om een Meedenkgroep 

te vormen. Deze bewoners ontvangen van ons een 

uitnodiging voor een eerste kennismakingsbijeenkomst. 

Overleg
De Meedenkgroep vertegenwoordigt alle bewoners van 

De Glazenwagen. We betrekken de Meedenkgroep bij de 

voorbereiding van de werkzaamheden. Regelmatig 

komen we bij elkaar voor een overleg. 

Suzanne van de Kuilen, Regisseur Wonen en Noa Roele 

of Gabriëlle de Waal, de bewonersbegeleiders, zijn namens 

Intermaris aanwezig bij deze gesprekken. De architect en 

de aannemer zijn soms ook aanwezig bij de gesprekken.

In een volgende nieuwsbrief stelt de Meendenkgroep 

zich aan u voor.

Begin augustus hebben we de eerste 
ideeën van de architect aan u laten zien. 
Ruim de helft van de bewoners kwam, 
onder het genot van een lekkere kop 
koffie, kijken naar onze voorstellen. 
Ook deelden we de resultaten van de 
enquête die we vorig jaar verstuurden. 

Kleur C53 lood 
Een kleine meerderheid van de bezoekers koos voor 

de kleur ‘C53 lood’. Dit is de kleur die op foto aan de 

voorkant van deze nieuwsbrief staat. De architect 

heeft beide kleurvoorstellen nog verder uitgewerkt. 

Deze delen en bespreken we binnenkort met de 

Meedenkgroep. Wilt u de afbeeldingen van de architect 

nog een keer zien? Kijk dan op onze projectpagina  

op www.intermaris.nl/glazenwagen.

Huisbezoek
Voor de start komen we bij iedereen 
op huisbezoek. Iedere bewoner krijgt 
een persoonlijk gesprek voordat de  
aannemer met de werkzaamheden 
begint. 

Daarin is aandacht voor eventuele zorgen, die u misschien 

heeft. Over bijvoorbeeld u zelf of uw huisdieren. Over hoe 

het moet als u meubels voor het raam moet verplaatsen. 

Daar hebben wij aandacht voor en samen kijken we naar 

een goede oplossing. In de volgende nieuwsbrief vertellen 

we meer over de huisbezoeken. Ook stellen we dan onze 

bewonersbegeleiders aan u voor.



contact
Intermaris

Vestiging Hoorn (hoofdkantoor)

Maelsonstraat 12, 1624 NP Hoorn  

Postbus 554, 1620 AN Hoorn

Vestiging Purmerend

Kometenstraat 6, 1443 BA Purmerend

Postbus 554, 1620 AN Hoorn

info@intermaris.nl

www.intermaris.nl

Verenigde
Huurdersorganisatie
De Boog

Maelsonstraat 12 unit 4, 

1624 NP Hoorn

Telefoon 0229 270 456 of 

info@vhdeboog.nl

september 2021

Sociaal Plan
Er komt een Sociaal Plan voor het 
woongebouw. Dit doen we samen met 
de Meedenkgroep. Met deze gesprekken 
beginnen we dit najaar. 

Huurdersorganisatie VH De Boog staat klaar om hierbij aan 

te sluiten. Het Basis Sociaal Plan is het uitgangspunt voor 

de gesprekken. Hierin staan de rechten en plichten van 

zowel de bewoners als Intermaris. We maken afspraken over 

de communicatie, vergoedingen en uitwijkplekken tijdens 

het werk. Ook staat in het plan hoe we met u als bewoner 

omgaan. Het Sociaal Plan is een onderdeel van het aanbod 

voor de verduurzaming die u van ons krijgt.

Burenhulp
Wilt u graag contact, samen wandelen
of koffie drinken? Heeft u hulp nodig 
met uw boodschappen, administratie  
of een klein klusje in en om huis? Of wilt
u juist een buurman of buurvrouw helpen? 
Meld u dan aan voor BurenHulp!

Bewoners helpen elkaar 
Bezoek burenhulp.intermaris.nl of scan de QR-code. 

Daar kunt u uw hulpvraag of aanbod invullen. Heeft u 

vragen? Dan kunt u ons bereiken via 0229 57 64 16 

of info@vrijwilligersnh.nl. 

U hoeft niet te wachten tot de werkzaamheden starten. Bel uw 

verzoek door naar ons Klantcontactcentrum op telefoonnummer 

088 25 20 100 of geef het door via mijn.intermaris.nl. 

Onze collega’s staan graag klaar om u te helpen!

Coronamaatregelen 
Het coronavirus vraagt nog steeds om aanpassingen. Zowel 

in het persoonlijke contact als in het uitvoeren van het werk 

houden we daar rekening mee. De veiligheid en de gezondheid 

van iedereen staat voorop. Voelt u zich niet veilig als we op 

bezoek komen? Geef het aan ons door. We houden zo veel 

mogelijk rekening met uw wensen en zorgen. 

Blijf reparaties
melden!


