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Verduurzaming van portiekwoningen in Alkmaar krijgt vervolg
Op het dak van één van de portiekflats aan de Maasstraat werd op maandag 19
november de verdere samenwerking bekrachtigd door een handtekening van Dick
Tromp, directeur- bestuurder van Kennemer Wonen en Jeroen Heddes, directeur
van Hecon Bouwgroep. In september 2017 is Hecon gestart met onderhoud aan en
het verbeteren van de toegankelijkheid van de portiekflat aan de Rijnstraat in
Alkmaar. Inmiddels is de verduurzaming en verbetering van het wooncomfort van de
derde flat bijna gereed. Bewoners reageren enthousiast op de maatregelen: “We
worden allemaal een dagje ouder en ik zie nu geen noodzaak om uit deze mooie flat
te moeten verhuizen. Het is gewoon in één woord geweldig.” Binnenkort wordt
gestart met de derde fase bestaande uit de drie volgende portiekflats in de
Rivierenbuurt in Alkmaar.
Energiezuinig en comfortabel wonen
De portiekwoningen hebben in de oude situatie energielabel D/E en na de renovatie
energielabel A. De werkzaamheden bestaan uit het isoleren van de gevels, daken en
begane grondvloeren en het vervangen van de kunststof kozijnen. Er wordt een warmteterugwin-installatie geplaatst in de woningen en de nieuwe kozijnen krijgen triple (HR+++)
glas. Het platte dak wordt volgelegd met zonnepanelen. Deze wekken energie op voor de
28 portiekwoningen en de algemene ruimtes. In alle portieken wordt een lift aangebracht,
zodat de toegankelijkheid van de woningen verbetert. De werkzaamheden worden
uitgevoerd zonder een huurverhoging voor de bewoners. Door het isoleren van de
woningen en het plaatsten van de zonnepanelen profiteert de huurder direct van lagere
woonlasten.
BIK Challenge
Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat bewoners zich thuis voelen in hun woning en
met plezier en betaalbaar wonen. Een goed onderhouden woning draagt hieraan bij. In
2017 heeft Kennemer Wonen de ‘BIK Challenge Oudorp’ uitgezet. De markt is uitgedaagd
om met een goede oplossing te komen voor de verduurzaming van de in totaal 280
woningen verdeeld over 10 portiekflats. Door Kennemer Wonen en de bewoners werd het
samenwerkingsverband Hecon DuurSAAM als winnaar uitgeroepen. Zij kwamen met dé
beste oplossing om de woningen energiezuinig en toegankelijk te maken met als doel de
woonlasten van de huurders te verlagen en bewoners langer in hun bestaande woning te
laten wonen. Bewoners zijn tevreden over de verbeterde uitstraling van de flat: “Als ik hier
aan kom rijden uit mijn werk, dan ben ik er gewoon trots op ben dat ik hier woon.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kennemer Wonen verhuurt, verbetert en bouwt betaalbare en energiezuinige
huurwoningen voor met name de sociale doelgroep in de regio NoordKennemerland. Onze missie is voldoende goede huurwoningen met passende
woonlasten in gevarieerde wijken voor onze klanten van nu en in de toekomst.
Omdat wij vinden dat iedereen een thuis moet hebben in een gevarieerde
leefomgeving. Daaraan werken we samen met (toekomstige) bewoners,
huurdersorganisaties, gemeenten, welzijns- en zorgorganisaties en marktpartijen.
Onze medewerkers doen dit met plezier vanuit sociale betrokkenheid.

