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Op maandag 18 mei ontvingen wij een petitie van de bewoners van de Tuinstraat, Lathyrusstraat, Seringstraat,
Jasmijnstraat en het Meidoornpad. In deze petitie staan veel klachten over tocht, schimmel, ongedierte en andere gebreken.
We vinden het vervelend dat het lang duurt voordat u antwoord van ons krijgt. Helaas heeft het uitzoeken en uitrekenen van een aantal zaken veel meer tijd ingenomen dan dat wij gedacht hadden. Wij hadden u hiervan op de
hoogte moeten stellen. Excuus hiervoor, we zullen hier lering uit trekken en in het vervolg eerder met u communiceren.
In het overleg van 18 mei hebben wij aangegeven dat we
gestart zijn met de voorbereidingen om in 2018 een bouwkundige ingreep uit te kunnen voeren in de wijk. Gezien de
leeftijd van de woningen en de door bewoners aangegeven
problemen zal het u niet verbazen dat wij denken dat het
om een stevige ingreep zal gaan.
In zo’n voorbereidingstraject moet veel uitgezocht worden.
Daarnaast zijn we ook afhankelijk van de gemeente en
onze Raad van Commissarissen als het gaat om planvorming en besluitvorming. Er zijn de afgelopen maanden wat
wijzigingen in de plannen gekomen waardoor we ons plan
nogmaals moeten voorleggen. Het gaat namelijk om een
aanzienlijke investering. Hiervoor moet de Raad van Commissarissen toestemming geven. In deze nieuwsbrief informeren wij u hierover.

Wij hebben in de tussentijd een paar keer overleg gehad
met de bewonerscommissie. Ook over de uitslag van het
onderzoek dat Alphaplan dit jaar heeft uitgevoerd. Nu
vinden we het belangrijk alle bewoners te informeren
over de stand van zaken. In deze eerste nieuwsbrief geven we een korte terugblik en wij vertellen u wat er tot nu toe is gedaan en hoe het
vervolg eruit ziet.

Het rapport van Aphaplan is te downloaden op de site van SSW.
www.ssw.nl/tuinstraatkwartier/

Korte terugblik
Op 18 mei heeft een aantal bewoners een petitie aangeboden aan onze voormalige directeur Ad van Zijl. Om te kunnen bepalen welke bouwkundige gebreken feitelijk leiden tot
de problemen in uw woning hebben we Alphaplan uit Alphen aan den Rijn opdracht gegeven om onderzoek te doen.
We hebben alleen de binnenkant van de woningen laten
onderzoeken. Tweeënhalf jaar geleden hebben we door
Alphaplan de buitenzijde laten onderzoeken.
Alphaplan heeft een zogenaamd representatieve steekproef gedaan in 45 woningen. Met het onderzoek van 45
woningen is circa 25% van alle woningen onderzocht. Alphaplan zegt dat ze hiermee een goed beeld kunnen krijgen
van de problemen. Alphaplan heeft de volgende zaken zijn
onderzocht:
•
•
•
•

Bouwtechnische aspecten van onderdelen binnen in de
woning.
Installatietechnische aspecten van onderdelen binnen in
de woning.
Kwaliteit van het binnenmilieu.
Brandveiligheid.

Veel bewoners hebben klachten over vocht- en schimmelvorming in de woning. Dit kan komen door een slechte ventilatie in de woningen. Om die reden heeft Alphaplan naast
een visuele inspectie nog het volgende gedaan:
• Gericht de luchtstroom in de badkamers, keukens en toiletruimten gemeten.
• De relatieve luchtvochtigheid in de woonkamers als momentopname gemeten.

Wat zijn de bevindingen uit het rapport
Begin augustus heeft Alphaplan het rapport van het onderzoek overhandigd aan SSW. De onderstaande bevindingen
zijn letterlijk overgenomen uit het rapport.

De technische staat van de onderzochte onderdelen is redelijk tot matig. De woningen kennen een aantal aandachtspunten:
• Regelmatig (oude) vocht- en schimmelproblemen.
• Ontbreken van open stootvoegen in de gevels.
• Voegwerk dat in slechte staat verkeert.
• Scheuren in binnenwanden en gevels door het ontbreken van lateien in de gevels.
• Gevaarlijke trappen bij woningtype H.
• Vochtige, muffe kruipruimten en overlast van ongedierte.
• Verouderde badkamers en toiletruimten met kleine afmetingen.
• Geluidsoverlast van bovenburen of naast wonende buren.
• Verouderde en elektrotechnische installaties in veel gevallen zonder aparte groep voor wasmachines.
• Holle bouwsteenvloeren.
• Volledige natuurlijke ventilatie.
• Vocht- en schimmelproblemen
De woningen worden volledig natuurlijk geventileerd. Hierdoor kan de minimaal benodigde ventilatiecapaciteit niet
worden gegarandeerd.
De brandveiligheid in het complex is redelijk. Er zijn enkele
tekortkomingen geconstateerd. Het gaat
om de volgende gebreken:
• Doorvoeren in de meterkast (alleen tussen boven- en
benedenwoningen).
• Frequente aanwezigheid van brandgevaarlijke plafonds
zoals zachtboard en kunststof schroten.
Om de vocht- en schimmelproblemen terug te dringen,
dienen enkele ingrepen te worden verricht. Allereerst dient
een mechanisch ventilatiesysteem te worden aangebracht
om lucht uit de woningen mechanisch te kunnen afvoeren.
Belangrijk is dat open verbrandingstoestellen dan niet zijn

toegestaan en ook dienen te worden vervangen. Daarnaast
dienen ingrepen aan de gevels te worden uitgevoerd.
Het gaat om:
• Het aanbrengen van open stootvoegen.
• Het vervangen van het voegwerk.
• Het vervangen van de goten.
• Het herstellen van scheuren in de gevels.
Alphaplan adviseert de tekortkomingen met betrekking tot
brandveiligheid op korte termijn op te lossen. Met vrij kleine
ingrepen kan SSW het complex brandveilig maken. Daarnaast dienen de elektrotechnische installaties te worden
aangepakt, waar dit noodzakelijk is. Overige tekortkomingen, zoals gedateerde sanitaire ruimten kunnen met groot
onderhoud of mutatieonderhoud worden aangepakt. Deze
bouwkundige ingreep staat gepland voor het jaar 2018.
Deze aandachtspunten kunt u terug vinden in de samenvatting van het rapport. Deze samenvatting was al eerder aan
de bewonerscommissie overhandigd en op 14 september
met hen besproken.
Het rapport is op de website van SSW te downloaden
(http://www.ssw.nl/tuinstraatkwartier/). U kunt ook een mail
sturen naar g.middelkoop@ssw.nl met het verzoek om het
rapport te mailen.

Voor elke woning: In het kader van de brandveiligheid worden er rookmelders in de woningen geplaatst. De rookmelders waarschuwen u in het geval van rookontwikkeling.
De aanbevelingen uit het rapport nemen we dus niet over.
Deze nemen we mee in het onderhoudsplan van 2018.
Individueel: Huurders, die schimmel of vochtplekken in de
woning hebben, kunnen contact opnemen met onze wijkopzichter, Peter van den Dries. Hij bespreekt met u welke
oplossing nodig is. Peter van den Dries is van maandag
t/m donderdag, tussen 8:00 uur en 12:30 uur, telefonisch te
bereiken op telefoonnummer: 030 220 58 33. Op vrijdag is
hij tot 12:00 uur bereikbaar. Als hij buiten de deur is wordt u
teruggebeld door Peter.
De overige aanbevelingspunten nemen we mee in de planvorming voor de bouwkundige ingreep in 2018.

Geen huurverhoging
Dit jaar heeft u geen huurverhoging gehad. In de brief van
begin juni hebben we u al gemeld dat gezien de klachten
we besloten hebben om u de komende jaren, tot aan de
renovatie, ook geen huurverhoging geven. We bevriezen tot
die tijd de huren.

Wat wordt er binnenkort gedaan
Omdat we in 2018 een bouwkundige ingreep gaan doen
gaan we nu geen grote investeringen doen. Dat betekent
niet dat we u in een ongezonde of onveilige woning laten
wonen. De woningen zijn verouderd maar met passende
maatregelen kunnen we u hopelijk prettig in uw woning laten wonen tot 2018.

Wat is het adres en wie zijn de leden van de bewonerscommissie?
Email: Bewonerstuinstraatkwartier@gmail.com
• Mevrouw Y. Westerhuis
• De heer J. Hulst
• Mevrouw I. van Dijk
• Mevr. L. Rozeman

Advies slakkenbestrijding
Slakken worden gegeten door een groot aantal dieren.
Egels en vogels staan bekend om hun grote voorliefde voor
slakken. In een natuurlijke tuin, zonder chemische bestrijdingsmiddelen, zullen deze dieren er dan ook voor zorgen
dat er geen echte plagen ontstaan. Echter, doordat slakken
zeer duidelijke voorkeuren hebben voor bepaalde planten,
bijvoorbeeld hosta’s en ridderspoor, is slakkenbestrijding in
de tuin vrijwel altijd noodzakelijk.
Escar-Go, een 100% natuurlijk product in korrelvorm om slakken te
bestrijden, is het meest effectief wanneer het tussen de planten aangebracht wordt. De korrels bij voorkeur
in de avonduren uitstrooien omdat
slakken met name ‘s nachts actief
zijn. Strooi in het vroege voorjaar al
de korrels bij planten die aantrekkelijk zijn voor slakken (zoals de Hosta).
Dus zodra de planten beginnen uit
te lopen, dus vroeg in het voorjaar,
starten met preventieve slakkenbestrijding.
Het voordeel van Escar-Go is dat deze alleen schadelijk is
voor de slak. Veel slakkenkorrels tasten ook vaak nuttige
soorten aan, bijvoorbeeld egels en vogels. Dit is uiteraard
absoluut niet de bedoeling. Ook komen huisdieren en kinderen vaak in aanraking met de slakkenkorrels in de tuin.
Vooral huisdieren kunnen hierdoor vervelende vergiftigingen krijgen. Korrels die onschadelijk zijn voor vogels en
zoogdieren zijn de korrels op basis van ijzerfosfaat, zoals
Escar-Go.
Heeft u volgend voorjaar last van slakken in uw tuin? Neem
dan contact op met onze opzichter Peter van den Dries. Hij
zorgt dat u een doosje Escar-Go korrels krijgt.

Voorbereidingstraject bouwkundige ingreep
2018
In 2014 hebben wij Alphaplan uit Alphen aan den Rijn opdracht gegeven om een aantal scenario’s te maken voor
een bouwkundige ingreep. Deze scenario’s zijn financieel
doorgerekend waarna een interne projectgroep aan het
werk is gegaan om te onderzoeken welk scenario haalbaar
is.
In de wijk, op de Jasmijnstraat, staat ook het oude gebouw
van de SWO. Wij hebben begin 2015 bij de gemeente nagevraagd of we deze locatie kunnen aankopen om hier
woningen te bouwen. Helaas gaat dat niet lukken omdat
de gemeente de locatie niet wil verkopen. Hierdoor zijn er
een aantal scenario’s afgevallen. Dit heeft wat vertraging
veroorzaakt. Daarnaast hadden er eind juni een aantal scenario’s in het management team besproken moeten worden
zodat deze in september aan de Raad van Commissarissen aangeboden konden worden. De Raad van Commissarissen heeft de beslissingsbevoegdheid omdat het om veel
geld gaat. Helaas is dit niet gelukt omdat er een wisseling
van directeur-bestuurder geweest is. Ad van Zijl is teruggetreden per 1-7-2015 en per 17-8-2015 is er een nieuwe
directeur-bestuurder aangetreden. Gelukkig zijn de scenario’s nu wel in het management team besproken en kunnen
eind november in de vergadering van de Raad van Commissarissen besproken worden. Nadat de Raad van Commissarissen een uitspraak heeft gedaan en we dus weten
welk idee we verder gaan uitwerken tot een plan, gaan we
de bewonerscommissie vragen om mee te denken. Begin
2016 gaan we alle bewoners van de wijk informeren.
Het is nog steeds de bedoeling om in 2018 de bouwkundige
ingreep te doen in de wijk.

Tot slot
Heeft u nog vragen na het lezen van deze nieuwsbrief,
neem dan contact op met Grietje Middelkoop via de e-mail
info@ssw.nl of telefonisch via 030 274 73 30.W

