Resultaten keuzeformulieren Bongerd: sanering asbestdaken.

29-6-2017

Respons : 100 %
Keuze dakbedekking:
10 tweetallen kiezen voor pannen, 9 tweetallen kiezen voor leien.
5 tweetallen: onduidelijk, waarbij 1 neigt naar leien, 1 naar pannen, in 3 situaties nog geen
overeenstemming
Alternatieven zeer beperkt genoemd: EPDM, dakplaten, Tesla Solar.
Vraag aan de bewoners:
De werkgroep asbestos wil graag doorgaan met het uitwerken van 2 opties: pannen en leien en de
overige opties niet verder uitwerken. Deze beide opties moeten in kleur en uitstraling zo veel
mogelijk op elkaar lijken. Kunnen jullie je daarin vinden?
Keuze verduurzaming:
- 37: ja
- 4 nee (waarvan 1: is al gebeurd)
- 7: geen idee, geen mening, weet niet
Commentaar:
Mogelijk is verduurzaming een wettelijke verplichting gezien het percentage van de schil van de
woning dat wordt aangepakt.
Isolatie buiten of binnen: 11 tweetallen zijn het eens, de rest nog niet.
Commentaar: overeenstemming is belangrijk met het oog op de hoogte van het dak. Buiten-isolatie
maakt het dak hoger.
Zonnepanelen: ja of nee.
11 helften van een tweetal hebben aangegeven dit te overwegen, 1: eventueel.
Wanneer gaan we saneren?
16 tweetallen (dus 32 woningen=tweederde van de 48 woningen) hebben gekozen voor 2018 en / of
2019.
Vraag aan de bewoners:
De werkgroep wil verder werken in de richting van saneren in 2018/2019 en zal dit verder
begeleiden. Voor de resterende woningen komt een digitaal draaiboek van het hele proces aan de
hand waarvan deze bewoners zelf de regie kunnen voeren. Kunnen jullie je daarin vinden?
Alsnog aansluiten bij de groep 2018/2019 is vanzelfsprekend nog mogelijk.
Van de resterende bewoners hebben er 5 individueel gekozen voor: zo laat mogelijk.
Procesbegeleiding gewenst?
34 helften vinden dit niet nodig
12 helften hebben ja ingevuld
2 onbekend, afhankelijk van buren
Inhoud van gewenste procesbegeleiding:
10 bewoners willen graag ondersteuning bij het moment van opdrachtverlening
Overige vragen : materiaalkeuze, verduurzaming, levensduur, hulp tijdens de bouw, duidelijkheid
over financiën, solvabiliteit aannemer, klachtenmogelijkheid bij problemen
1 tweetal (2 woningen) wil maximale ondersteuning/ontzorging.

