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Steigers op de Daalseweg, nestkasten
aan de gevels en vaklieden in de buurt.
We zijn nu officieel begonnen met het
energiezuinig maken van 499 woningen
en twee bedrijfspanden in de Spoorbuurt.
Ondertussen wordt hard gewerkt aan de
woningen: eind maart worden de eerste
woningen met de aannemer opgeleverd.
Dico van Verseveld, Manager Vastgoed &
Ontwikkeling, is verantwoordelijk voor het
hele project. ‘Tot en met oktober van dit
jaar voeren we Groot Onderhoud uit aan
181 woningen. ‘Dit zijn de huizen die ten
noorden van de Van ’t Santstraat liggen’,
zegt Dico. Dit is het begin van het project.
We gaan in drie jaar tijd al onze woningen
in de Spoorbuurt energiezuinig maken.
Dit betekent dat we de woningen gaan
isoleren. Maar ook gaan we het binnenklimaat en de luchtkwaliteit verbeteren’,
licht hij toe.
Alle woningen die De Gemeenschap in de
Spoorbuurt heeft, krijgen straks energielabel B. Dat is nu nog energielabel F/G. Dico:
‘Het mooie is dat we de huur niet verhogen. We zeggen niet voor niets samen naar
een duurzame toekomst.’

Spoorboekje
Alle bewoners van de Spoorbuurt ontvangen een informatiebrochure met de naam Spoorboekje. In de brochure
staat wát er gaat gebeuren aan de woningen, aan welke
regels de vakmensen zich houden en hoe wij u op de
hoogte houden tijdens de werkzaamheden. Ook staan
er tips in hoe u ons kunt helpen zodat wij ons werk vlot
kunnen doen.
Een leuk weetje: de informatiebrochure is gemaakt door
Gerben van der Kolk van OneManMedia. Hij is ondernemer en woont in de Spoorbuurt. De Gemeenschap vindt
dit een mooi resultaat van de themagroep Communicatie die ervoor pleitte om ondernemers te betrekken
bij het Groot
Onderhoud.
Het Spoorboekje
staat ook op
onze website:
www.wbsg.nl

Resultaten uit de
themagroepen
De Gemeenschap voert het Groot Onderhoud in nauwe
samenwerking uit met de bewoners uit de Spoorbuurt. In
2015 hebben we verschillende themagroepen in het leven
geroepen. In elke themagroep zaten bewoners en medewerkers van De Gemeenschap die samen hebben nagedacht
over een bepaald onderwerp.
Bewoners zijn met waardevolle ideeën
gekomen. Wat ziet u hiervan terug?
Sprinter heeft het op een rijtje gezet.
Ná het Groot Onderhoud
• Verlichting van donkere achterpaden
• Verlichting van losstaande bergingen
• Nieuw hang- en sluitwerk met politiekeurmerk
• Voordeuren in jaren ’30 look
• Cultuurhistorische elementen komen terug in het straatbeeld. Kijk op
www.wbsg.nl hoe wij hier invulling
aan geven.
• Nieuwe zinken regenpijpen en
dakgoten
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Tijdens het Groot Onderhoud
• 20 wensen voor maatwerk
• Betrekken van ZZP’ers in de wijk
• Bouwopslag buiten de wijk
• Bruikbaar bouwafval gaat naar de
diverse bouwdorpen
• Inrichten buurtmoestuin
• Persoonlijk contact
• Informatie per post
• Modelwoning als rustpunt
Meer informatie over de resultaten uit
de themagroepen kunt u terugvinden
op www.wbsg.nl
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Wanneer wordt het maatwerk uitgevoerd?
Maatwerk wordt ingepland in overleg met u. U bepaalt
zélf wanneer dit het beste uitkomt. De enige voorwaarde
is dat deze werkzaamheden in het jaar van het Groot
Onderhoud plaatsvinden (fase 1 in 2017, fase 2 in 2018 en
fase 3 in 2019).

Kunnen de hulpdiensten mijn
woning wel bereiken?
Ja, de hulpdiensten kunnen tijdens
de werkzaamheden gewoon in uw
wijk terecht. Wij zorgen dat de openbare weg vrij is voor bijvoorbeeld de
brandweer of de ambulance.

Wij adviseren u dit te laten doen wanneer het
Groot Onderhoud aan uw woning is afgerond.

Meer vragen en antwoorden vindt u
op onze website www.wbsg.nl

Meer vragen en antwoorden vindt u op onze website
www.wbsg.nl

Wie lopen er in
uw buurt?
Tijdens het Groot Onderhoud lopen er een heleboel
vakmensen rond. Grote kans dat u Silvia Wassink en
Ronnie van Laanen tegenkomt. Tijdens de werkzaamheden kunt u bij hen terecht met uw vragen, opmerkingen en verbeterpunten.
Silvia is 42 jaar en bewonersbegeleider.
Vanaf 21 maart is zij elke dinsdag in de
modelwoning aan de Palestrinastraat
11 te vinden. ‘Ik ben daar dan van 14.00
uur tot 15.00 uur. Dan is namelijk
het inloopspreekuur’, licht Silvia toe.
Bewoners mogen mij ook bellen. Mijn
telefoonnummer is 06-12 45 44 90 (op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag). Ze kunnen ook mailen naar info@
vofspoorbuurt.nl. Binnen 24 uur krijgen
bewoners een reactie van ons.
De 50-jarige Ronnie is van maandag tot
en met vrijdag van 07.30 uur tot 16.30
in de Spoorbuurt. ‘Bewoners kunnen
mij aanspreken als ze mij zien lopen.
Vragen, opmerkingen en verbeterpunten hoor ik graag zodat wij ons werk
nóg beter kunnen doen’ zegt hij.
Meer weten over Silvia en Ronnie? Op
www.wsbg.nl leest u een interview met
hen.

Gedragscode Combinatie
Spoorbuurt
De vakmensen die in de Spoorbuurt
aan het werk zijn, houden zich
aan een gedragscode. Deze vindt u
hieronder. De gedragscode is ook
opgenomen in de informatiebrochure
Spoorboekje.
De vakmensen
- Kunnen zich altijd identificeren
met een geldig identificatiebewijs
- Dragen altijd nette en herkenbare
werkkleding
- Gedragen zich als gast in en om uw
woning
- Roken alleen daar waar het is toegestaan
- Maken geen gebruik van uw toilet
- Nemen voorzorgsmaatregelen om
uw eigendommen te beschermen
- Melden altijd veroorzaakte schade
aan u
- Voeren geen privé telefoongesprekken tijdens het werk (met
uitzondering van noodgevallen)
- Laten de ruimte waar zij hebben
gewerkt netjes achter
- Lossen eventuele tekortkomingen
altijd op
- Zorgen voor zo min mogelijk overlast
- Zorgen dat u tijdens de werkzaamheden in uw woning kunt
- Werken van maandag tot en met
vrijdag van 07.30 uur tot 16.30 uur

Planning
De werkzaamheden zijn verdeeld in
twee trajecten. Op de blauwe lijn staan
de werkzaamheden die we aan alle woningen uitvoeren. Dit zijn werkzaamheden die noodzakelijk én verplicht zijn
(Groot Onderhoud). Het gaat om:
• Isoleren van buitenmuren, schuine
daken, platte daken en dakkapellen
• Vernieuwen van de voordeur, balkonen terrasdeuren van benedenwoningen, balkonhekken van boven- en
benedenwoningen
• Plaatsen isolatieglas
• Schilderen buitenzijde
• Herstellen van originele tuinmuren
en verlichten van achterpaden
• Ophangen van rookmelders
• Uitbreiden of vervangen meterkast
• Installeren van mechanische ventilatie
Maatwerk en vervanging keuken,
douche en/of toilet
Op de groene lijn staan de extra werkzaamheden. Dit zijn werkzaamheden
die niet onder het Groot Onderhoud

vallen. Deze werkzaamheden gebeuren
alleen als u hiervoor in aanmerking
komt óf als u hiervoor heeft gekozen.
Het gaat om:
•
•
•
•

Vervangen van keuken
Vervangen van douche
Vervangen van toilet
Maatwerk

Deze werkzaamheden gebeuren in
overleg met u. U bepaalt zélf wanneer
dit het beste uitkomt. De enige voorwaarde is dat deze werkzaamheden
in het jaar van het Groot Onderhoud
plaatsvinden (fase 1 in 2017, fase 2 in
2018 en fase 3 in 2019).

Wij adviseren u dit te laten doen
wanneer het Groot Onderhoud aan uw
woning is afgerond.

Bewoners krijgen beeld en geluid
tijdens eerste informatiebijeenkomst
Op 26 januari vond de eerste informatiemarkt plaats in
Theater Het Badhuis. De deuren stonden één middag open
voor een aantal bewoners van de Daalseweg, Koolemans
Beijnenstraat, Palestrinastraat en de Gregoriusstraat.

informatiemarkt
in Theater Het
Badhuis.
Judith, wijkconsulent bij De Gemeenschap, vertelt: ‘Uit de themagroep
Communicatie kwam naar voren dat
bewoners persoonlijk contact belangrijk vinden. Combinatie Spoorbuurt
heeft daarom een informatiemarkt
georganiseerd. Tijdens deze middagen
krijgen bewoners beeld en geluid bij de
werkzaamheden. Per fase nodigen wij
bewoners uit. Op deze manier geven
we iedereen de gelegenheid vragen te
stellen. Ook kunnen we bewoners gedetailleerde informatie geven. Tijdens
de informatiemarkt hebben we hen
bijvoorbeeld verteld op welke dagen
aan hun woning wordt gewerkt.’
Ruim 50 bewoners kregen (naast een
detailplanning) uitleg over het isolatiemateriaal dat voor de spouw wordt
gebruikt. Ook konden zij het nieuwe
hang- en sluitwerk voor ramen en
deuren zien. Tekeningen van de nieuwe
voordeuren in jaren ’30 look konden
net als de mechanische ventilatie op
veel belangstelling rekenen.
Judith: ‘Ik vond de opzet van de

informatiemarkt een groot succes. De
vakmannen die nu in de wijk aan het
werk zijn, waren aanwezig. Zij legden
goed uit wat zij in en om de woningen
gaan doen.’
Datum volgende informatiemarkt
De volgende informatiemarkt is op
6 april van 16.00 uur tot 19.00 uur.
Bewoners van de Verdistraat, Palestrinastraat, Koolemans Beijnenstraat
en Van ’t Santstraat hebben hiervoor
inmiddels een persoonlijke uitnodiging
gekregen.
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Hoe beschermen jullie mijn eigendommen tijdens de
werkzaamheden?
Wij dekken onze looproute af met afdekmateriaal, bijvoorbeeld in de hal. Wilt u uw meubels beschermen tegen
stof? Hiervoor krijgt u afdekzeiltjes. Mocht dit onvoldoende zijn, dan kunt u bij ons afdekmateriaal krijgen.
Meer vragen en antwoorden vindt u op onze website
www.wbsg.nl

Altijd al in een museumwoning willen wonen? Dit is uw kans!

Modelwoning wordt museumwoning
Na de afronding van de werkzaamheden (oktober 2017)
gaat de modelwoning in de Palestrinastraat 11 in de verhuur. De modelwoning wordt dan een museumwoning.

In de woning zijn details uit de jaren
’20 behouden. Denk bijvoorbeeld aan
de vaste kasten, kapstokjes en origineel deurbeslag. Tel daar de originele
keuken bij op en je hebt bijna een
museum. Bijna: want de woning is tijdens het Groot Onderhoud geïsoleerd,
voorzien van mechanische ventilatie,
centrale verwarming en een nieuwe
badkamer. Kortom: een comfortabele
museumwoning. Wie wil dat nu niet?

Wat vragen wij?
De woning in de Palestrinastraat is een
woning met een verhaal. En dat verhaal
willen wij ook aan andere mensen
laten zien. Daarom heeft de nieuwe
bewoner een aantal verplichtingen. Hij
of zij moet de woning maximaal 5 x per
jaar openstellen (bijvoorbeeld tijdens
de Open Monumentendag). Ook mag
de nieuwe bewoners de staat van de
woning niet wijzigen. Tot slot vindt De
Gemeenschap het leuk als de nieuwe
bewoner de woning inricht met meubels uit dezelfde periode.
Wie komt in aanmerking?
In juni gaan we deze woning aanbieden via Entree (www.entree.nu). Daarbij
houden we onderstaande criteria aan:
1. Bewoners van De Gemeenschap die in de Spoorbuurt wonen hebben voorrang.
2. Bewoners van De Gemeenschap met de minste ‘wooncarrière’ hebben voorrang. Woont u in een benedenwoning of eengezinswoning? Dan gaat u vóór
huurders die in een bovenwoning wonen.
3. Bewoners van De Gemeenschap met de langste meettijd krijgen de woning als
eerste aangeboden. De meettijd is de tijd dat u op uw huidige adres woont.
Wij gaan de woning ‘passend toewijzen’. De inkomensgrens is maximaal
€ 36.165,- verzamelinkomen.
Wilt u in aanmerking komen voor deze woning, schrijf u dan in bij Entree. Dit is
gratis en regelt u via www.entree.nu.

Vogels en vleermuizen in de
Spoorbuurt
Tjilpende musjes, merels in de tuin en
zwaluwen die door de straat scheren: ook vogels wonen prettig in de
Spoorbuurt. Ze zorgen voor een fijne
leefomgeving en eten insecten waar
wij als mens last van hebben. Deze
beschermde dieren gebruiken woningen als verblijf- en nestplaats. Daarom
hebben we een nieuw onderkomen
geregeld voordat we begonnen met
het Groot Onderhoud.
Vleermuiskasten en nestkasten
Op advies van ecologen van Bureau
Waardenburg zijn in februari vleermuiskasten en nestkasten voor gierzwaluwen opgehangen. Deze hangen
ten noorden van de Van ’t Santstraat,
waar we als eerste starten met het
Groot Onderhoud. In deze vleermuiskasten en nestkasten kunnen de dieren
rustig broeden en verblijven terwijl wij
aan het werk zijn in in de Spoorbuurt.
De verblijfplaatsen van de vogels
en vleermuizen in de woningen zijn
dichtgemaakt. Dit heeft Bureau Waardenburg gedaan zodat de dieren niet

Wist u
dat…

teruggaan naar de woningen. Wanneer
het Groot Onderhoud is afgerond,
kunnen de vogels en vleermuizen weer
terug naar de woningen.
Snoeiwerkzaamheden
Er leven ook andere soorten vogels
in de buurt. Bijvoorbeeld de merel,
de heggenmus en de winterkoning.
Ook zij moeten ongestoord kunnen
broeden. Daarom wordt op verschillende plekken in de Spoorbuurt gesnoeid,
zodat deze vogels uit zichzelf andere
broedplaatsen kiezen, ver weg van de
werkzaamheden.
Op deze manier beschermen wij de vogels en vleermuizen tijdens de broedperiode en hebben zij geen last van de
werkzaamheden die in de Spoorbuurt
plaatsvinden.
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U een eigen watermeter krijgt?
Hiermee wordt uw eigen waterverbruik
direct inzichtelijk. U betaalt straks
alleen uw eigen waterverbruik. Dit
betekent ook dat u straks rechtstreeks
van Vitens een rekening krijgt. Uw
servicekosten worden lager.
Tandem Welzijn de bewoners uit
de Spoorbuurt bezoekt om ideeën,
dromen en thema’s op het gebied van
welzijn en leefbaarheid op te halen?

Staan er straks allemaal werkvoertuigen in de wijk?
Nee, wij parkeren buiten de wijk.
Voor een aantal specifieke werkzaamheden is het noodzakelijk dat
de werkbus (soms met aanhanger) in
de buurt staat.
Meer vragen en antwoorden vindt u
op onze website www.wbsg.nl

Nieuws van de bewonersprojectgroep
In de afgelopen maanden heeft de bewonersprojectgroep
vooral vergaderd met alle partijen. Omdat de start van het
Groot Onderhoud voor de deur stond, moesten zij nog veel
regelen. Uiteraard is De Gemeenschap blij met deze betrokken bewoners die zich met zoveel enthousiasme inzetten.
Hieronder leest u enkele hoogtepunten. Het volledige
artikel staat op www.wbsg.nl

(vlnr): Marian, Saskia, Anita, Angelique en Willem.
Soms bieden de aanpassingen onvoldoende verbetering
In voorbereiding op de eerste twee fases van het Groot
Onderhoud organiseerde Combinatie Spoorbuurt een informatiemarkt Theater Het Badhuis. Angelique: ‘Wij hebben die
middag contact met bewoners gehad. Dat zijn dé momenten
dat je hoort je dat het Groot Onderhoud voor sommige bewoners onvoldoende verbetering biedt. Met deze bewoners
hebben we naar een alternatief gezocht. Het lijkt erop dat
de voorgestelde aanpassingen gerealiseerd gaan worden.
Alle onduidelijkheden die we deze middag zagen, hebben we
besproken. Op deze manier worden de volgende informatiemarkten nóg beter.
Onpraktische details halen het niet
Saskia blikt terug op het vergunningentraject. ‘De bewonersprojectgroep heeft De Gemeenschap en Combinatie
Spoorbuurt input gegeven voor gesprekken met de adviescommissie beeldkwaliteit. Wij wilden ook graag historische
elementen weer terugzien in de Spoorbuurt. Maar wij zagen
de meerwaarde niet van een lat middenin een raam omdat
die daar 90 jaar geleden heeft gezeten. Een onpraktisch
detail dat extra geld kost. Die aanbeveling wilden wij niet
overnemen van de commissie beeldkwaliteit. We hielden
voet bij stuk en gelukkig schikte de gemeente Nijmegen.’

Een unieke woning die zo min mogelijk
wordt aangepast
Ook kregen bewoners van de Spoorbuurt een unieke kans om een woning
in de Palestrinastraat te bekijken. De
woning is in 1928 gebouwd en erg bijzonder. Sinds de bouw is er nauwelijks
iets veranderd. Willem vertelt hierover:
‘Wij hebben drie kijkdagen georganiseerd, voordat deze woning zou worden
gemoderniseerd. Veel buurtgenoten
waren zo enthousiast dat wij bij De
Gemeenschap hebben gepleit om deze
woning zo te laten. De Gemeenschap
vond dat de woning beschikbaar moest
blijven voor de sociale woningverhuur
en daarom volledig gerenoveerd moest
worden. Uiteindelijk hebben wij de
woningbouwstichting weten te overtuigen dat de woning zo min mogelijk
wordt aangepast. De originele keuken
blijft, er is nu wel centrale verwarming
en de badkamer is vernieuwd.’

Wegens persoonlijke omstandigheden
heeft Marian de werkzaamheden voor
de Bewonersprojectgroep moeten
beëindigen. De vier leden van de bewonersprojectgroep hebben haar inzet
zeer gewaardeerd.
De bewonersproject zal tot aan het
einde van het Groot Onderhoud
(2019) actief blijven. Vanzelfsprekend
zijn zij hierbij afhankelijk van de
inbreng van andere bewoners. Al uw
vragen, opmerkingen,feedback of
zorgen kunt u mailen naar spoorbuurt.gemeenschap@gmail.com. De
bewonersprojectgroep ziet uit naar
een blijvende goede samenwerking
met alle bewoners van de Spoorbuurt.

