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TOEKOMSTBESTENDIG TWEEDE EXLOËRMOND

Opgave

Voor de uitvoering van de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe werkt gemeente Borger Odoorn 

samen met haar partners uit de Regio Deal gemeenten aan het verbeteren en versterken van 

de brede welvaart. In de pijler wonen richten de zes gemeenten zich op het toekomstbestendig 

maken van woningen van particulieren, met een inkomen onder de sociale huurgrens, die 

wonen in een woning dat wordt aangeduid als goedkope koopwoningen. Het gaat hier veelal 

om huishoudens met weinig financiële ruimte om de woningen te onderhouden, 

levensloopbestendig te maken en te verduurzamen. Andere opgaven zijn aandacht voor de 

woonomgeving en staat de sociale cohesie binnen deze regio onder druk. Een plek waar 

bovengenoemde situatie speelt is deelgebied West (Anne de Vriesstraat en omgeving) en 

Midden (Middenlaan en omgeving) in Tweede Exloërmond. Dit gebied wordt binnen de Regio 

Deal Zuid- en Oost Drenthe aangeduid als Toekomstbestendig Tweede Exloërmond (voorheen 

proeftuin de Monden). 

Mede aanleiding voor Toekomstbestendig Tweede Exloërmond is de opgave die Woonservice 

heeft in Tweede Exloërmond. Dit betreft een grote opgave in West (Anne de Vriesstraat en 

omgeving) en in Midden (Middenlaan en omgeving). Daar onderzoekt zij samen met gemeente 

Borger-Odoorn en de bewoners van deze straten wat de beste aanpak is om de huurwoningen 

in deze buurten toekomstbestendig te maken. Dit kan door te kiezen voor woningverbetering 

of voor herstructurering en daarbij woningen te slopen en nieuw te bouwen. 

Dit is een extra aanleiding om aan de slag te gaan met de particuliere woningvoorraad in deze 

buurten. Deels omdat hier ook versnipperd bezit aanwezig is (huur en koop onder 1 dak) en 

omdat dit een kans biedt om te kijken welke koppelingen er te maken zijn in de openbare 

ruimte, sociale cohesie en leefbaarheid. Parallel hieraan wil je dat de particuliere 

woningeigenaren ook meegaan in deze verbeter- en verduurzamingsslag en hoe kunnen zij 

daarmee worden ondersteund vanuit de regio deal.  

Opdracht aan KAW

Gemeente Borger Odoorn heeft KAW gevraagd om voor dit gebied een analyse te maken en 

een projectplan op te stellen per deelgebied. Dit was aanvankelijk een parallelle uitvraag met 

een onderzoek van KAW om een inventarisatie te maken van kansrijke instrumenten en 

financieringsmogelijkheden die bekend zijn in Nederland voor het verbeteren van de goedkope 

koopvoorraad in het Regio Deal gebied. De opgedane kennis uit dit onderzoek wordt 

meegenomen in dit projectplan. Uit alle beschikbare informatie van diverse bronnen (o.a. CBS, 

BAG, WOZ ) en n.a.v. input van de gemeente Borger Odoorn en Woonservice 

(woningcorporatie die in deze gebieden veel bezit heeft) heeft KAW een gebiedsprofiel 

opgesteld. Daarnaast zijn een groot deel van de woningeigenaren geïnterviewd om op deze 

manier meer kennis van de bewoners en hun behoeften te krijgen. Vervolgens zijn er een 

aantal instrumenten geselecteerd en dat komt samen in een projectvoorstel waarmee de 

volgende stap gezet kan worden in de opgave van Toekomstbestendig Tweede Exloërmond. 
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Leeswijzer

Het projectvoorstel wat voor u ligt bevat als eerste een korte uitleg over de aanpak om te 

komen tot deze aanbevelingen voor het maken van een projectvoorstel (hoofdstuk 2), want 

tijdens het traject hebben we de aanpak bijgesteld en uitgebreid met actiegericht onderzoek in 

samenwerking met Woonservice. Daarover leest u meer in hoofdstuk 3 en ook wat een aantal 

opvallende analyses zijn uit deze gesprekken. In hoofdstuk 4 zetten we geschikte instrumenten 

die bijdragen aan woningverbetering van particuliere eigenaren op een rijtje om in te zetten in 

deze deelgebieden. In het laatste hoofdstuk (5) vertalen we dit in een aanbeveling / 

projectvoorstel. Als bijlagen vindt u het buurtprofiel van West (Anne de Vriesstraat en 

omgeving) en Midden (Middenlaan en omgeving). Als laatste bijlage is de op maat gemaakte 

gespreksleidraad voor deze buurten in Tweede Exloërmond toegevoegd. 
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TOEKOMSTBESTENDIG TWEEDE EXLOËRMOND

Buurtprofiel opstellen

De eerste stap van dit onderzoek is het betreffende gebied goed in beeld brengen door middel 

van het opstellen van een buurtprofiel per deelgebied. Dit zijn een aantal kaarten met 

beschrijvingen waarin verschillende data is verwerkt. Hiervoor zijn een groot aantal openbare 

bronnen gebruikt en wat specifieke bronnen die KAW tot haar beschikking heeft. Voorbeelden 

van deze bronnen zijn CBS, BAG (2020), WOZ- registratie Borger Odoorn, Verbruikgegevens

netbeheerder (2018), KAW marktpositiescan (2020), VHE-lijst Woonservice. Per gebied is er 

een kaart met een ruimtelijke beschrijving, kwaliteit van de woning, marktpositie van de 

woning en strategie per deelgebied gemaakt. 

Ruimtelijk

Deze kaart geeft aan hoe het deelgebied eruit ziet, omschrijving van de verschillende straten, 

openbare ruimte, ontsluiting, groen etc. Ook geeft deze kaart weer hoe het eigenaarschap in 

de wijk is verdeeld, wat particuliere eigenaren zijn en wat huur is (zowel via corporatie als 

particulier).

Kwaliteit

Deze kaart geeft weer wat de kwaliteit van de woning is ten opzichte van de marktpositiescan. 

Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar grootte, energetische kwaliteit en gewildheid van 

type woning op de langere termijn. Voor beide buurten geldt dat bij een groot deel van de 

woningen de woningkwaliteit onder de maat is. 

Marktpositie

Deze kaart geeft de marktpositie van de woning weer. Dit wordt bepaald door te kijken naar 

de woningkwaliteit én kenmerken van de omgeving bijvoorbeeld nabijheid van voorzieningen, 

bereikbaarheid te combineren met het inkomensniveau en de vierkantemeterwaarde van de 

woningen. De vierkantemeterwaarde van deze woningen zijn relatief laag, wat effect 

heeft op de beoordeling van de marktpositie. 

Strategie

Als laatste kaart van de buurtprofielen wordt iets gezegd over de strategie van de deel-

gebieden vanuit Woonservice met betrekking tot haar sociale huurvoorraad. 

Resultaat

In bijlage I en II zie je de buurtprofielen, deze kaarten met toelichting geven in één oogopslag 

inzicht in de samenstelling, marktpositie en kwaliteit van deze buurten. Wat opvalt is dat in de 

Anne de Vriesstraat versnipperd bezit aanwezig is, dit houdt in dat bij de twee-onder-één-kap 

woningen één helft een particuliere eigenaar heeft en de andere helft huurt van de 

woningcorporatie. Woonservice heeft aangegeven in deze straat na te denken over 

woningvernieuwing, dus sloop-nieuwbouw. Dit vergt voor het versnipperd bezit extra aandacht 

in de aanpak. In de Middenlaan en omgeving speelt dit minder, echter hier verschilt de 

kwaliteit van de woningen ten opzichte van elkaar in grotere mate en ontbreekt de samenhang 

qua straatprofiel. Het hebben van deze profielen bieden een basis voor het plan van aanpak.
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Actiegericht onderzoek

De volgende stap is het opstellen van een gespreksleidraad om met de particuliere 

woningeigenaren in gesprek te gaan. Het betreft een nieuwe vragenlijst / leidraad waarbij 

gericht vragen zijn uitgedacht voor de doelgroep van woning eigenaren. Daarbij is ook 

rekening gehouden met hoe je ze benaderd, dit is bijvoorbeeld anders dan bij huurders, die 

zijn gewend om met een corporatie in contact te treden. Ander onderdeel wat aandacht vergt 

is het doel van het gesprek, wat een volgende stap kan zijn, etc. 

Deze gespreksleidraad was begin april gereed, daarna zijn eind april en in mei gesprekken 

gevoerd met de woningeigenaren door een woonconsulent van Woonservice. Deze stap is 

extra toegevoegd aan dit traject omdat we concludeerden te weinig te weten van deze 

bewoners, waar hun behoeftes liggen, hoe ze tegen de verduurzamingsopgave aankijken, hoe 

ze omgaan met onderhoud, woningverbetering etc. Omdat het doel voor dit project is een 

passend aanbod te maken waar de doelgroep ook daadwerkelijk wat aan heeft en gebruik van 

gaat maken, is dit een essentiële stap in het maken van gericht aanbod als onderdeel van het 

plan toekomstbestendig Tweede Exloërmond.   

Er is ook een woonwensen onderzoek gaande in opdracht van de gemeente Emmen, 

Coevorden, Borger Odoorn en corporaties (Domesta, Lefier en Woonservice) voor o.a. dit 

gebied. Springco Urban Analytics voert dit onderzoek uit, I&O stuurt de enquêtes rond. 

Analyse gesprekken 

De uitkomsten van de gesprekken zijn bekijken en geanalyseerd. Met name is er gekeken naar 

de gemiddelde energielast zoals ervaren en aangegeven door de bewoners. Het verschil tussen 

interesse in het terugbrengen van energieverbruik enerzijds en tegelijkertijd de desinteresse in 

advies van bijvoorbeeld een energiecoach. En de bereidheid om wel / niet geld te lenen om 

zijn/haar huis te verbeteren. Daarnaast zijn er ook uitspraken gedaan over de woonomgeving, 

sociaal contact, wooncomfort en verhuisbehoefte. Ook een belangrijk onderdeel van de vragen 

was hoe de bewoners kijken naar hun oude dag, en of hun woning daarvoor geschikt is of 

moet worden gemaakt. In hoofdstuk 3 worden deze analyses uiteengezet. 

Instrumentenselectie

N.a.v. de uitkomsten van de gesprekken van met de particuliere eigenaren en vooruitkijkend 

op de opgaven van Woonservice is er een analyse gemaakt uit de beschikbare instrumenten in 

Nederland en hoe deze (veelal) duurzaamheidspakket en de manier waarop deze financierbaar 

te maken zijn voor minder kapitaalkrachtige huishoudens. Aanvullend is er ook gekeken naar 

instrumenten die op het punt van levensloopbestendigheid, openbare ruimte en sociale 

samenhang van meerwaarde zijn. Resultaat is een ‘gereedschapsset’ van instrumenten die 

goed toepasbaar lijken in beide deelgebieden. 
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TOEKOMSTBESTENDIG TWEEDE EXLOËRMOND

Essentieel voor de instrumentenselectie zijn een aantal opvallende uitkomsten van de 

gesprekken met particuliere woningeigenaren. Dat leidt tot een selectie van een aantal 

concrete oplossingen voor verduurzaming en verbeteringen van de woningen. Daarnaast moet 

er met de corporatie gekeken naar de oplossingen voor versnipperd bezit. 

Aanbevelingen voor een projectplan

De voorgaande stappen leiden tot een aantal aanbevelingen over de te nemen vervolgstappen 

voor het maken van een plan van aanpak voor de proeftuin Toekomstbestendig Tweede 

Exloërmond. 
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TOEKOMSTBESTENDIG TWEEDE EXLOËRMOND

Extra tussenstap

In een overleg op 10 maart jl. met gemeente Borger -

Odoorn en Woningcorporatie Woonservice is gesproken over 

de aanpak in Tweede Exloërmond en specifiek de omgeving 

van de Anne de Vriesstraat en de Middenlaan. Tijdens dit 

overleg constateerden we dat er een tussenstap nodig is om 

het project goed voor te bereiden en passend 

instrumentarium als ‘gereedschapsset’ te adviseren.

Woonservice voerde al gesprekken met de huurders van deze 

straten en gaat óók in gesprek met de woningeigenaren. 

Omdat Woonservice wel ervaring heeft met huurders, maar 

niet met woningeigenaren en de mogelijkheden op het 

gebied van verduurzaming en woningverbetering voor deze 

doelgroep, is KAW gevraagd om te helpen met het opstellen 

van een gesprekslijn en vragenlijst. 

Deze extra stap is gericht onderzoek naar een specifieke 

doelgroep voor een gebied waar een ruimtelijke en sociale 

opgave speelt. De kennis die daaruit naar voren komt en de 

signalen die bewoners afgeven zijn waardevolle input om met 

een set aan oplossingen te komen wat aansluit bij de 

behoefte en beleefwereld van deze mensen. 

Gespreksleidraad

Om Woonservice handvatten mee te geven is er een 

gespreksleidraad opgesteld. KAW heeft ervaring met het 

voeren van gesprekken met woningeigenaren. Het gaat hier 

vaak om huishoudens met weinig financiële ruimte om de 

woningen te onderhouden, levensloopbestendig te maken en 

verduurzamen. Tijdens de verkennende gesprekken met 

woningeigenaren zal hier op een gepaste manier aandacht 

voor zijn en dit moet terug te vinden zijn in de op te stellen 

vragenlijst. 

Ook is er bij het opstellen van de vragen rekening gehouden 

met de kwaliteit van de woonomgeving en hoe 

woningeigenaren daar tegenaan kijken. Dit is een belangrijke 

tussenstap voor het ontwikkelen van een plan voor het 

project Toekomstbestendig Tweede Exloërmond in gemeente 

Borger Odoorn. Door deze gesprekken te voeren (actiegericht 

onderzoek) leer je de wijk en de mensen (nog beter) kennen. 

Je krijgt meer inzicht in wat voor hen belangrijk is, wat hun 

mogelijkheden zijn (o.a. financieel) en hoe ze tegen bepaalde 

veranderingen (wijkvernieuwing) of opgaven (verduurzamen) 

aankijken. De inzichten kunnen gebruikt worden om daarmee 

de volgende stap voor te bereiden, passende instrumenten te 

kiezen om te ondersteunen bij de opgave en een plan voor 

de proeftuin te maken. De ontwikkeling van een gesprekslijn 

was medio april gereed. Woonservice is eerste met West in 

gesprek gegaan (eind april) en daarna in Midden (half mei). 

In verband met het corona-virus zijn alle gesprekken 

telefonisch gehouden. Omdat woningeigenaren niet gewend 

zijn om met een woningcorporatie in gesprek te gaan is de 

uitnodiging zeer zorgvuldig gebeurd, met behulp van de 

projectteams van deze buurten. Woonservice heeft begin 

2020 een aantal informatiebijeenkomsten gehouden en 

daarbij ook één specifieke avond voor particuliere eigenaren. 

Dus het onderwerp en de opgaven die eraan zitten te komen 

in deze buurten was voor de meeste bewoners niet helemaal 

nieuw. 
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Analyse

De gesprekken met de particuliere woningeigenaren is uitgevoerd door Woonservice. Dit is in 

een relatief korte tijd uitgevoerd en heeft veel opgeleverd aan input en informatie. Het geeft 

een kijkje in de levens van de woningeigenaren in de betreffende deelgebieden. De manier van 

data verzamelen is niet gecodeerd, maar letterlijk opgeschreven. Het voordeel van deze wijze 

van informatie verzamelen is dat je inzicht krijgt en dat het ‘echte’ gesprekken zijn geweest 

met de bewoners. Daartegenover staat dat de antwoorden daardoor minder goed te 

vergelijken zijn met elkaar. Hierdoor is het moeilijk om er een rode draad uit te halen. 

Antwoorden op dezelfde vragen lopen enorm uiteen. 

Voor een aantal onderwerpen in deze vragenlijst – gericht op de verduurzamings- en 

woningverbeteringsopgave van de particuliere woningeigenaren - zijn de antwoorden 

gecodeerd en worden daarmee uitgelicht zodat ze vergelijkbaar zijn en verbeeld in een grafiek, 

het gaat om de volgende drie onderdelen:

• Gemiddelde energielast zoals ervaren en aangegeven door de mensen. Dit vergelijken met 

landelijke gemiddeldes, en met de gemiddeldes vanuit de postcode. Hiermee krijg je 

inzicht in de ervaren situatie t.o.v. wat uit de data te halen is, ten opzichte van wat 

‘normaal’ is.

• Het verschil tussen interesse in het terugbrengen van energieverbruik en tegelijkertijd de 

desinteresse in het praten met een energiecoach. 

• Inzichtelijk maken dat bijna niemand geld wil lenen om zijn huis te verbeteren.

Daarnaast wordt benoemd welke opvallende aandachtspunten uit de gesprekken zijn gekomen 

die meer gerelateerd zijn aan de overige opgaven waar de gemeente in deze buurten mee te 

maken heeft, maar die niet perse onderdeel zijn van dit onderzoek en aanbevelingen voor 

projectvoorstel voor regio deal. Zoals het bevorderen van de sociale cohesie en aanpakken 

openbare ruimte. 
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Energielast per maand Energielast interview

Analyse - energielast

De grafiek links laat zien wat de gemiddelde energielast per maand in Nederland is (grijze staaf). De energielast per 

maand voor deze gebieden volgens het CBS is te zien in de gele staven. Dit is open data over verbruik gas, elektra 

afgezet tegen volume van de woningen, daarmee kan je berekenen wat de energielasten van woningen in een gebied 

zijn. De blauwe staven zijn de uitkomsten van de interviews in Midden en west met de woningeigenaren.  

Opvallend is dat het verbruik van de woningeigenaren niet heel erg afwijkt van wat er gemiddeld in Nederland wordt 

gemeten, maar dat de ervaren energielasten bij de woningeigenaren hoger zijn dat dat we uit de data kunnen halen. 
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Middenlaan e.o.

Ja Nee

Anne de Vriesstraat e.o.

Ja Nee

BENT U BEREID GELD TE LENEN VOOR DUURZAAMHEIDSINVESTERINGEN?

Analyse – leningsbereidheid

Uit de gesprekken met de woningeigenaren 

blijkt dat de meeste geïnterviewden een lening 

om een duurzaamheidsinvestering aan te gaan 

liever niet willen of niet geïnteresseerd zijn. 
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Deelname

Eind april 2020 hebben in deelgebied west de gesprekken 

met de particuliere woningeigenaren plaatst gevonden. Van 

de 13 adressen waar particuliere woningeigenaren wonen 

aan de Anne de Vriesstraat en Jan Fabriciusstraat hebben alle 

bewoners meegewerkt aan het interview. 

Algemeen

Hieronder beschrijven we een paar opvallende algemene 

uitkomsten van de gesprekken.

• De gemiddelde leeftijd van de eigenaren ligt rond de 50, 

de meeste bewoners hebben nog thuiswonende 

kinderen.

• Bewoners hebben veel contacten, vooral in de directe 

omgeving, het grootste deel van de eigenaren geeft aan 

wekelijks contact te hebben met de directe buren, de 

ervaringen zijn daarbij voornamelijk positief.

• Van de woningeigenaren wonen 4 huishoudens al langer 

dan 20 jaar in deze straat, 2 huishoudens tussen 10 – 20 

jaar en de rest tussen een half jaar en 10 jaar.

• Iedereen geeft aan tevreden te zijn over hun woning 

echter toch bij de keuze sloop wel elders te willen wonen 

(dat is opvallend), als er aandachtspunten aan de woning 

zijn hebben de eigenaren dat zelf opgelost.

• Er wordt weinig gespaard, er wordt geen groot 

onderhoud verwacht, en zo ja, dan pakken ze dit zelf op 

of met anderen.

• Allen denken na over oude dag, of hebben hier al 

aanpassingen voor gedaan in de woning, particulieren 

lijken zich hiermee te redden.

• Woonlasten zijn aan de hoge kant, woningeigenaren 

ervaren het als redelijk normaal, € 135,- p.m. = laagste € 

366,- = is hoogste, bewoners lijken niet direct verband 

te leggen met verbruik, maken wel gebruik van app’s die 

verbruik inzichtelijk maken, dus monitoren wel.

• Woningeigenaren geven aan de bestaande regelingen 

niet te kennen, mogelijke kans om hier een stap te 

maken.

• Meeste woningeigenaren zijn op de hoogte van de 

plannen van Woonservice, een enkele heeft hier zorgen 

over, maar doorgaans ziens ze het wel als kwaliteitsslag,

• Deze woningeigenaren zijn niet echt bezig met 

financiering, willen liever niet lenen, communicatie 

warmtevisie is essentieel, iedereen zit nog aan het gas 

en HR CV. 

• Bijna alle particuliere woningeigenaren geven aan dat ze 

veel overlast ervaren van de bomen (rommel, schaduw). 

Ook de bestrating is voor veel bewoners een doorn in het 

oog, moet iets mee gebeuren, aandachtspunt voor 

gemeente.

15

3. ACTIEGERICHT ONDERZOEK - ANALYSE GESPREKKEN WEST



TOEKOMSTBESTENDIG TWEEDE EXLOËRMOND

16

3. ACTIEGERICHT ONDERZOEK - ANALYSE GESPREKKEN WEST
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Bent u geinteresseerd
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mogelijkheden om uw

woning te
verduurzamen?

Zou u wel eens met
een energiecoach
willen spreken?

Ja Nee

Anne de Vriesstraat en omgevingVerduurzaming

De antwoorden op de vragen rondom verduurzaming en woningverbetering zijn op een 

rijtje gezet, opvallend daaraan is:

• Weinig gevoel van urgentie om de woning energiezuinig te maken,

• Weinig ambitie om de woning te verbeteren en energiezuiniger te maken,

• Weinig investeringsruimte (aanname, kopers van ex- huurwoningen),

• Geen bereidheid om een lening aan te gaan,

• Geen bereidheid om over te stappen op een huurwoning,

• Het is lastig om deze groep in beweging te brengen, er is wel interesse in 

energiebesparing, maar actief wordt daar niet of nauwelijks iets mee gedaan.

De rechter grafiek geeft procentueel aan wat de antwoorden zijn op bijgevoegde vragen. 
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Deelname

In de maand mei 2020 zijn de bewoners van de woningen 

aan de Middenlaan, Wessel Jan Knotlaan, Geert Teisstraat en 

de Zonnedauwstraat. Van de 54 woningen is er bij 35 

adressen een interview afgenomen met de bewoners. 

Voor de 19 adressen die niet geïnterviewd zijn stonden 6 

woningen leeg (staan te koop), 1 adres staat te koop maar is 

nog wel bewoond (daarom hadden bewoners geen behoefte 

aan een gesprek), 7 bewoners gaven aan geen belangstelling 

te hebben aan een gesprek / interview en van 5 adressen 

waren de telefoonnummers niet te achterhalen. 

Algemeen

Hieronder beschrijven we een paar opvallende algemene 

uitkomsten van de gesprekken:

• De gemiddelde leeftijd van de woningeigenaren 53 jaar 

is, minder gezinnen met thuiswonende kinderen en meer 

alleenstaanden of huishoudens zonder kinderen. 

• De meeste woningeigenaren die zijn geïnterviewd al 

meer dan 20 jaar op deze plek wonen (18 huishoudens in 

totaal, waarvan 8 huishoudens al langer dan 40 jaar!).

• Tevreden zijn, maar wel zien dat er bij de huurwoningen 

meer onrust is en daar overlast van ervaren, of 

verrommeling van de omgeving en de kwaliteit van de 

openbare ruimte achteruit zien gaan.

• De meeste woningeigenaren voldoende sociale contacten 

hebben, ook in de directe omgeving met de buren en dit 

ook belangrijk vinden, maar minder intensief dan in west.

• Ook geven de meeste woningeigenaren aan wel te willen 

helpen in de buurt met kleine klusjes zoals boodschapje 

doen, helpen in de tuin, praatje maken of bezoekje 

brengen. 

• Aanpassingen aan hun woning hebben gedaan óf hebben 

nagedacht over levensloopbestendige maatregelen. Een  

aantal woningeigenaren geeft aan dat de huidige woning 

te groot is / wordt en wel te willen verhuizen naar een 

plaats met meer voorzieningen zoals winkels etc. of een 

appartement.  
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Ja Nee

Middenlaan en omgevingVerduurzaming

De verduurzamingsmaatregelen die de 34 bewoners hebben genomen zijn op een rij gezet, 

opvallend daaraan is: 

• Bewoners óf niets doen, óf veel doen, er zit niet veel tussenin,

• Het lijkt er op dat wanneer bewoners een keer de keuze maken om de woning 

energiezuiniger te maken, zij ook wel willen doorpakken,

• Wat ook opvalt is de variatie in de soort en kwaliteit van de gebruikte isolatiematerialen, 

• Mensen hebben blijkbaar verschillende ideeën over isolatie of zijn verschillende 

geadviseerd,

• Bij een aantal adressen valt op dat de cv ketel is vervangen bij aankoop van de woning. 

De rechter grafiek geeft procentueel aan wat de antwoorden zijn op bijgevoegde vragen. 
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Reflectie

Omdat het onderdeel actiegericht onderzoek nieuw is en ook 

binnen de Regio Deal Zuid- en Oost- Drenthe als instrument 

toegepast gaat worden voor de verschillende proeftuinen, zijn 

er een aantal ervaringen en aandachtspunten die we mee 

willen geven voor toekomstige onderzoeken. 

Wat werkte goed:

• De gesprekslijn is volledig en geeft voldoende houvast 

voor degene die de gesprekken afneemt,

• Goede respons op de vragen,

• Vragen die mensen “raken”, op het sociaal, op de 

woonbehoefte en de omgeving,

Dilemma: 

• Dilemma is: ga je antwoorden coderen? Of heb je 

“gewoon” een goed gesprek. Bij het coderen van je 

antwoorden is het voordeel dat je uitkomsten makkelijker 

en beter met elkaar kan vergelijken, maar geeft wellicht 

wat minder ruimte om echt contact te krijgen met de 

bewoner.

Kansen / aanvullend volgend keer: 

• Te weinig financieel detail in de gesprekken, dit is 

ook lastig i.v.m. privacy, eerste kennismaking etc,

• Proberen documentatie op te halen, bijvoorbeeld 

jaarafrekeningen etc. dat helpt bij het doen van een 

passend aanbod,

• Tijdens het gesprek een virtueel aanbod neerleggen, 

met virtueel wordt bedoeld dat je inzichtelijk maakt 

wat een besparing kan opleveren

• Afspraken maken over informatieverwerking, 

Nog gebeuren:

• Terugkoppeling uitkomsten aan bewoners en 

voorleggen / verifiëren of de uitgedachte oplossingen 

aansluiten bij de behoefte van de woningeigenaren.
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Verduurzaming 

De gemeente Borger Odoorn heeft een aantal leningen en 

subsidies beschikbaar via de SVN. Het betreft de blijvers-, 

starters-, zonne-, verduurzamings- en verzilverlening, en voor 

asbestsanering. Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat 

deze opties niet of nauwelijks worden aangevraagd, het is 

niet duidelijk waarom. Dit geldt niet voor de verduurzamings-

lening, deze loopt storm en is inmiddels stopgezet omdat het 

budget op is, er wordt gekeken of er weer nieuw budget 

beschikbaar komt. Voor de overige leningen kan de 

gemeente kijken of hier op het gebied van marketing en 

communicatie nog wat winst te behalen is, zodat de inwoners 

van Borger Odoorn deze mogelijkheden beter weten te 

vinden. Aanvullend op deze stimuleringsregelingen en 

leningen en het toepassen van actiegericht onderzoek (is al 

gebeurd in deze buurten d.m.v. interviews) zien we de 

volgende instrumenten geschikt binnen deze buurten op het 

gebied van verduurzaming en woningverbetering.  

Voor een compleet overzicht aan beschikbare instrumenten 

verwijzen we door naar het overzicht in de Eindrapportage 

instrumentenselectie Regio Deal van 31 maart 2020. 

Sociaal krediet 

Op dit moment kunnen huishoudens zonder (voldoende) 

leencapaciteit niet aan geld komen voor

energiebesparende voorzieningen, ook niet als de 

besparing groter is dan een aflossing (en het dus 

verantwoord zou moeten zijn). Het Warmtefonds gaat op 

termijn met een oplossing komen, maar vooralsnog 

alleen in proeftuinen aardgasvrije wijken (PAW). Tot die 

tijd zou het toepassen van sociaal krediet (tot € 2.500,-) 

een kleine, maar verantwoorde kredietvorm kunnen zijn.

Dit is een laagdrempelige lening met gunstige voorwaarden 

(lage rente) en te combineren met concrete 

verduurzamingsmaatregelen zoals kierdichting, dak isolatie, 

spouwmuurisolatie. Hou de regeling zo concreet en 

overzichtelijk mogelijk, zorg voor goede marketing en 

communicatie (wellicht met behulp van goed getrainde 

energiecoaches) en denk na over een geschikte naam. 

Warmtefonds

Landelijke regeling. Financiering voor alle huiseigenaren 

(ook zonder of met onvoldoende leencapaciteit). 

Het gaat om financiering naar draagkracht (vergelijkbaar 

met de studiefinanciering) draagt bij aan een inclusieve 

verduurzamingsaanpak doordat er een:

• Generieke, landelijke financiering komt, zodat regio’s 

en gemeenten het niet zelf hoeven te organiseren.

• Aantrekkelijk voor huiseigenaren door lage rente en 

maximale looptijd. Met een hoge herkenbaarheid.

• Bij verduurzaming gespikkeld bezit is dit inzetbaar.

Vooralsnog is het fonds nog niet overal beschikbaar en 

alleen voor de proeftuinen aardgasvrije wijken. Echter 

mogelijk kunnen gemeenten ook wijkaanpakken aanmelden. 

“wijkaanpak” en “versnipperd bezit” gaan nog verder 

gedefinieerd worden. Deze ontwikkelingen zijn de moeite 

waard om op de voet te volgen, tot die tijd is sociaal krediet 

een tussentijdse oplossing. 
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Samenwerking corporatie 

In deze buurten in Tweede Exloërmond heeft Woonservice 

een grote opgave en gaat hier de komende tijd een 

participatie traject opstarten met huurders en 

woningeigenaren. Gemeente Borger Odoorn heeft hier ook 

een opgave. Voor het vervolg traject zijn er een aantal 

mogelijkheden die met de corporatie verkend kunnen worden 

om particuliere woningeigenaren mee te krijgen met de 

verbeteringsslag. 

Wijzigingen bestaande wetten

De positie van woningcorporaties op de woningmarkt en 

de opgave van verduurzaming van de gebouwde 

omgeving is de rol van de corporaties belangrijk. Door 

een aantal geplande verruimingen binnen de Herziene 

Woningwet mogen corporaties bij gemengde gebouwen 

en versnipperd bezit andere eigenaren mee laten 

participeren in hun verduurzamingsprojecten. Daarbij 

mag de corporatie ook overheadkosten van het 

gezamenlijke project dragen. Overige kosten, die 

bijvoorbeeld samenhangen met de financiering en

feitelijke fysieke uitvoering (zoals materiaal en arbeid), 

blijven voor rekening en risico van de andere eigenaar.

Een andere kans is binnen artikel 1.6, Wet Maatregelen 

Woningmarkt 2014 II. Dit gaat er in het kort over dat 

aankoop van particuliere woningen door corporaties in de 

periode 2017-2021, worden vrijgesteld. Met deze 

vrijstelling hoeft een corporatie voor maximaal 20 jaar 

geen verhuurdersheffing te betalen voor de aankoop van 

de woning. Het gaat om (her)ontwikkeling van gebieden 

in bepaalde krimpregio’s. Dit zou een bijdrage kunnen 

leveren aan het maken van een business-case voor de 

opgave in Tweede Exloërmond.   

Prestatieafspraken met corporaties

Periodieke afspraken tussen gemeente en woningcorporatie. 

Hierin kan o.a. worden vastgelegd dat bij verkoop van 

corporatiebezit aan particuliere eigenaren aandacht voor 

energiesprong bij de verkoop van de woningen moet worden 

besteed. Dit is een meer preventieve maatregel om te 

voorkomen dat er woningen worden gekocht waarvan men 

de verduurzaming en verbetering niet kan financieren.  

Een grotere opgave hierbij is het veranderen van de 

Nibud-leenregels, waarbij meer rekening wordt gehouden 

met de feitelijke kwaliteit van huizen en hiervoor 

financiering in de hypotheek onder brengen als een soort 

‘bouwdepot’. 

Voorrang op huurwoning

Als woningeigenaren geneigd zijn om hun woning terug 

te verkopen aan de corporatie, zou je een regeling 

kunnen maken dat ze worden geholpen met het vinden 

van een betaalbare huurwoning. Of kunnen blijven 

wonen in hun ‘eigen’ woning maar dan als huurder. 
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Inponden

Binnen dit gebied zijn er voorbeelden van versnipperd bezit, 

met name in de Anne de Vriesstraat speelt dit. Als je deze 

straat wilt herstructureren moet hier ook naar gekeken 

worden. Het terugkopen van deze woningen is een optie, 

maar dit is kostbaar en een ander aandachtspunt is hoe zorg 

je ervoor dat een inpondproject niet extra prijsverhogen 

werkt? Daarnaast kan er onderzocht worden of er een lokale 

maatwerkconstructie opgericht kan worden, zgn. 

‘inpondfonds’. D.m.v. inzet fonds verschil tussen 

exploitatie (10-15 jaar) en verkoopkosten als subsidie 

uitkeren aan corporatie waardoor zij onderhoud en 

verduurzaming kunnen uitvoeren, pand in bezit hebben 

en lange termijn visie/strategie verwezenlijken. 

Overig

Buiten de opgave van woningverbetering en verduurzaming 

zijn er nog een aantal andere onderwerpen die uit de 

gesprekken naar voren kwamen of maatschappelijke opgaven

die ook spelen. Deze willen we kort noemen, we hebben hier 

geen instrumentarium voor. Wellicht kan dit in het plan van 

aanpak ook een plekje kunnen krijgen. 

Openbare ruimte

Belangrijke succesfactor is de kwaliteit van de openbare 

ruimte. Als de omgeving van de woning rommelig is dan 

wordt je als bewoner minder kritisch op je eigen woning en 

de tuin. Daar ligt een taak voor de gemeente. 

Oplossing kan zijn een buurtnetwerk (ook bijdragen aan 

sociale cohesie) opzetten om georganiseerd tuinonderhoud te 

kunnen doen bij mensen die er door omstandigheden niet 

aan toekomen. Wellicht is dat er al? Ook is het van belang 

om de diversiteit in de buurten te bewaken, als er 

bijvoorbeeld alleen maar ouderen wonen, kunnen zij elkaar 

steeds minder goed helpen en ondersteunen. 

Daarnaast kwam in west de bomen en de stoep als 

aandachtspunt voor de Anne de Vriesstraat en Jan 

Fabriciusstraat naar voren. Ook hier ligt een taak voor de 

gemeente, met een integrale gebiedsaanpak voor deze 

buurten is dit een quick-win. 

Langer zelfstandig thuis wonen

Levensloopbestending maken van woningen is ook een 

belangrijke opgave aangezien er vanuit wordt gegaan dat 

mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook voor de 

particuliere woningvoorraad is dit een aandachtspunt. Uit de 

gesprekken kwam naar voren dat veel bewoners hier over 

nadenken of maatregelen hebben getroffen. Vanuit Regio 

Deal hier voor deze proeftuin niet op inzetten, met de 

bestaande regelingen is hier al een mogelijkheid voor. In 

samenwerking met Woonservice onderzoeken of het 

vernieuwde aanbod voor voldoende doorstroming zorgt in het 

dorp en de mix tussen levensloopbestendig en gezins-

woningen in balans is. Dus naast een kwantitatieve (gericht 

op bevolkingsontwikkeling) ook een kwalitatieve opgave.
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Sociale cohesie en leefbaarheid

Het versterken en verbeteren van de sociale cohesie is een 

aandachtpunt in deelgebied Midden, hierop blijven investeren 

wordt duidelijk uit een notitie van opbouwwerk in deze buurt 

van 23 juni jl. Een onderdeel van de aanpak en de aanvraag 

1e fase proeftuin De monden (nu Toekomstbestendig Tweede 

Exloërmond) betreft het verbeteren van de sociale cohesie, 

hetgeen noodzakelijk is voor het inrichten van de participatie. 

In de’ Uitvraag 1e fase proeftuin De Monden, deel 2, 

opbouwwerk ten behoeve van participatie en sociale cohesie’

dd 25-11-2019 is e.e.a. nader beschreven. Op 17-12-2019 is 

opdracht verstrekt aan Gerrit van Arragon Bureau voor 

samenlevingsopbouw te Westerbork voor het voeren van een 

specifiek opbouwwerk-traject in het dorp, waarin verbinding 

is gezocht met het proeftuinproject. 

Inzet van Opbouwwerk en van Sociale teams voor 

begeleiding van respectievelijk groepen en individuele 

bewoners bij het participatietraject blijft aanwezig. Hiervoor 

worden momenteel afspraken gemaakt binnen de 

projectaanpak ‘Tweede Exloërmond Midden en West’ van 

Woonservice. Een van de specifieke onderwerpen voor de 

aanpak is de wrevel die is geconstateerd bij particuliere 

woningeigenaren in de buurt Midden, over uitstraling van de 

huurwoningen. Wat te doen aan deze verhoudingen tussen 

koopeigenaren en huurders ten behoeve van positieve 

participatie door iedereen. In een vervolg traject zal hier 

aandacht voor moeten zijn. Woonservice wil vol inzetten op 

participatie van zowel de huurders als de koopeigenaren. 

Ook speelt in deze buurt de dorpsbrede kwestie (voetbal) een 

rol, hier wonen leden van rivaliserende partijen. Er is in de 

eerste helft van 2020 onder meer een werkgroep opgericht 

waarin positieve krachten zijn aangeboord om te kijken naar 

kansen voor het dorp. Met goede resultaten: van 

straatmakersfestival tot verenigingsoverleg, van 

‘koffieochtend voor ouderen’ tot bevrijdingsboekwerk. 

Belangrijk was dat deelnemers in de werkgroepen van 

verschillende rivaliserende partijen elkaar hier vonden. Dit 

nam ook in de buurt belemmeringen weg om deel te gaan 

nemen aan de participatie bij het traject Woonservice. Echter 

hier moet blijvend op worden geïnvesteerd, want zonder 

genormaliseerde verhoudingen zal  relevante participatie in 

de proeftuin niet te verwachten zijn. 
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Samengevat

Bezien vanuit de opgave van de gemeente Borger Odoorn in de buurten Midden en West in 

Tweede Exloërmond en de relatie met de opgave binnen de pijler wonen Regio Deal Zuid- en 

Oost Drenthe is de aanbeveling om de beschikbare middelen in te zetten op de 1-op-1 

verduurzaming van woningen van particuliere eigenaren met een op maat gemaakte aanpak 

wat concreet en overzichtelijk is en wat zich richt op een woonlastenneutraal aanbod (dus dat 

bewoners met de besparingen de kosten voor de maatregelen betalen en de financiering 

kunnen dekken). Daarnaast in samenwerking met de corporatie specifiek op zoek te gaan naar 

een werkwijze om het versnipperd bezit aan te pakken in met name de Anne de Vriesstraat. 

Op deze manier kan in Tweede Exloërmond niet alleen de huurvoorraad worden aangepakt, 

maar ook inzetten om de particulieren zoveel mogelijk mee te krijgen in woningverbetering / 

sloop - nieuwbouw. 

Deze samenwerking tussen gemeente en corporatie wordt in het najaar van 2020 verbreedt in 

een participatietraject met bewoners (zowel huur als woningeigenaren), dit traject van 

Woonservice ook gebruiken om de herinrichting van de openbare ruimte mee te nemen en te 

blijven investeren om de sociale structuren te verbeteren en verstevigen. Dit is niet onderdeel 

van de regio deal opgave, maar heeft wel veel raakvlakken en draagt bij aan een integrale 

oplossing. Ook om de verhoudingen tussen koopeigenaren en huurders ten behoeve van 

positieve participatie te bevorderen.

Samenwerking corporatie

In het hoofdstuk met selectie geschikt instrumentarium wordt aangegeven dat de 

mogelijkheden binnen wet- en regelgeving voor corporaties iets verruimd worden en dat zij 

een wat meer aanjagende rol kunnen vervullen in de verduurzamingsopgave, ook voor 

particuliere eigenaren. Hier zitten kansen om in de strategische aanpak van de vernieuwing in 

deze buurten samen op te trekken. Tussen gemeente Borger Odoorn en Woonservice wordt 

gewerkt aan een intentieovereenkomst en op de langere termijn aan een 

samenwerkingsovereenkomst. Dit biedt mogelijkheden om samen de puzzel die gelegd moet 

worden aan te pakken. Het is uiteindelijk afhankelijk van wat woningeigenaren zelf willen, zijn 

ze überhaupt bereid om te investeren of zelfs te verhuizen en welke middelen en instrumenten 

passen daarbij. Uitgangspunt hiervoor is dat de huidige bewoners ook in de toekomst in 

Tweede Exloërmond willen blijven wonen. Dus het vergt nader onderzoek om daadwerkelijk te 

bepalen wat nodig is aan inzet. Een bijdrage vanuit regio deal zou bijvoorbeeld gebruikt 

kunnen worden om een zgn. ‘inpondfonds’ zoals dat is beschreven in hoofdstuk 4 te helpen 

opzetten om daarmee het versnipperd bezit mee te kunnen nemen in de 

herstructureringsopgave.   

5. AANBEVELINGEN PROJECTVOORSTEL
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Verduurzaming particuliere woning

Als je woningeigenaren in beweging wilt krijgen dan is het de opgave om zoveel mogelijk aan 

te sluiten bij de belevingswereld van de woningeigenaren, en het verhaal zo overzichtelijk 

mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door:

• Geen grote vergezichten voor te leggen, maar een plan van aanpak voor de woning zelf, 

een kostenplaatje waarbij wordt voorgerekend wat de maandlasten zijn en of deze gelijk 

blijven of lager worden bij het toepassen van een aantal verduurzamingsmaatregelen,

• Een overzicht met een aantal degelijke financiële regelingen om de maatregelen te 

financieren die passen bij de woningeigenaar, daarbij kan de verduurzamingslening van de 

gemeente Borger Odoorn worden gebruikt, een op maat gemaakte vorm van Sociaal 

Krediet of als het zover is de regelingen vanuit het Warmtefonds, 

• Bewoners kunnen er voor kiezen om ontzorgt te worden en de werkzaamheden via een 

aantal geselecteerde aannemers te laten uitvoeren die een passend aanbod hebben 

gemaakt speciaal voor deze buurten/opgave.

Daarbij kan het helpen om een:

• Warmtescan (thermografisch onderzoek) van de woning te laten maken door een 

professional. Op deze manier krijg je inzicht op welke plekken van de woning warmte 

weglekt. Als woningeigenaren zelf al isolerende maatregelen hebben getroffen geeft die 

een goed beeld van de staat van de isolatie en kan dit helpen om te bepalen wat nog 

aanvullend moet gebeuren. Ook kan je dit voor een hele straat doen, door dit samen te 

doen, is de mogelijkheid om schaalvoordelen te zoeken en benutten en helpt het bij het 

maken van een passend aanbod.

• Voorbeeldwoning in te richten waar een aantal energiebesparende maatregelen zijn 

toegepast en zichtbaar zijn gemaakt. In deze buurten is er al een huurwoning van 

Woonservice beschikbaar voor kleinschalig corona proof overleg. Wellicht kan deze woning 

ook voor dit doeleinde worden gebruikt. 

Wat is hiervoor nodig:

• Allereerst polsen in de projectgroepen van beide buurten of het aanbieden van 1-op-1 

maatwerk voor het verduurzamen van een woning op basis van woonlastenneutraal 

aanbod zou kunnen werken bij de bewoners van Midden en West,

• Aandacht en voldoende inzet op het ‘aan de man brengen’ van de mogelijkheden om de 

woning te verduurzamen en verbeteren, dus inzet op marketing van de producten. 

Bijvoorbeeld via een goed opgeleide Energiecoach die inhoudelijk kan adviseren en daar 

ook acties aan kan verbinden, zoals helpen bij het aanvragen van een lening,

• Een gevulde pot voor de verduurzamingslening, of een vorm van sociaal krediet wat 

gekoppeld is aan direct uitvoerbare maatregelen zoals spouwmuur isolatie en kierdichting 

met behulp van aannemers die de uitvoering verzorgen. Hiermee haal je de drempel weg 

om het uit te voeren.

5. AANBEVELINGEN PROJECTVOORSTEL
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Voorstel voor gesprek in de buurten

Om de bewoners in West en Midden te informeren over hun 

mogelijkheden en te helpen met het maken van een keuze is 

het voorstel om deze groep een virtueel, woonlastenneutraal 

aanbod te doen. Te onderzoeken wat de houding is ten 

aanzien van een dergelijk aanbod en of dat te financieren is. 

Van belang is om inzichtelijk te maken wat hun huidige 

woonlasten zijn en wat de verduurzamingsmaatregelen 

kunnen opleveren aan lastenverlichting per maand én of ze 

wel/niet met die besparing een eventuele lening kunnen 

financieren. 

In de praktijk betekent dit: 

• Bedenk het meest logische aanbod, passend bij de 

woningen in deze buurten,

• Maak dat aanbod concreet (wat zijn de kosten per 

maatregel, besparing per maatregel en ook wat de 

mogelijke overlast per maatregel kan zijn) en zet die 

virtueel op papier.

• Met de energierekening als invoervariabele. Dus echt mét 

de bewoner invullen wat de maandlasten zijn van het 

huidige energieverbruik. 

• Met een rekentool (bijvoorbeeld in Excel) ernaast om ter 

plekke uit te rekenen wat het betekent aan besparingen 

op de energierekening als de energiebesparende 

maatregelen worden uitgevoerd. 

De uitkomst kan zijn: 

• U kunt de verduurzamingsmaatregelen betalen met de 

besparing op de energierekening,

• Of: er moet geld bij. 

Daar kun je het bij laten, maar je kunt ook meteen zeggen 

(mits afgestemd, zoals in dit voorbeeld) we gaan het sluitend 

maken en helpen bij het vinden van een geschikte 

financieringsvorm. 

• Dat kan wellicht met een kleine lening via sociaal krediet, 

als de verduurzamingsmaatregelen wat minder intensief 

zijn of een grotere lening een te grote stap is,

• of door middel van de beschikbare leningen in de 

gemeente Borger Odoorn, zoals duurzaamheidslening 

(deze pot moet wel weer gevuld worden), of via nieuwe 

toekomstige regelingen zoals het Warmtefonds. 

Vragen of bewoners deze documenten willen meenemen:

• Jaarafrekening (vol jaar)

• Hypotheekakte

• Bij voorkeur: afschrift belastingaangifte 

inkomensbelasting. Voor dit laatste vraag je erg veel, 

daar zal een beloning tegenover moeten staan. 

Invulschema

Op de volgende pagina staat een voorbeeld van een schema 

wat met de bewoners in te vullen is. Daarbij is in dit 

voorbeeld het huis een standaard plaatje. De aanbeveling is 

om hier een woning (bijvoorbeeld een foto) te gebruiken wat 

representatief is voor de woningen waar het om gaat. Of een 

aantal veel voorkomende woningtypes in dit gebied om een 

wat scherper beeld te geven. 

NB

Deze werkwijze vergt iets van degene die met de 

woningeigenaren in gesprek gaat. Energiecoach + inzetten. 

Iemand die kennis heeft van de mogelijkheden (zowel 

technisch als subsidies en leningen) meer dan alleen 

tochtstrippen aanbrengen. 

5. AANBEVELINGEN PROJECTVOORSTEL
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5. AANBEVELINGEN PROJECTVOORSTEL 

Dakisolatie  €  ……. , -

Spouwmuurisolatie  € …….. ,-

Kierdichting en tochtstrippen  €  ………,-

Vloerisolatie € ………,-

Uw energierekening is nu € …….. ,- per maand

Dat is over 20 jaar  € ……… ,-

Zonnepanelen € ……… ,-

Besparing op energie .. % (uitrekenen voor de woningeigenaar)
+ extra comfort
+ behoud woningwaarde 
-- overlast door werkzaamheden (.. dagen)

Als u €  ………..,- subsidie krijgt of lening, kost de verduurzaming van uw huis én uw nieuwe energierekening u € ………,- per maand

Opties aanbod
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Buurtprofiel 2e Exloërmond
WEST: ANNE DE VRIESSTRAAT EN OMGEVING

8 juli 2020  |  Toekomstbestendig Tweede Exloërmond



DEELGEBIED WEST

RUIMTELIJK

HOE ZIET DEELGEBIED WEST ER RUIMTELIJK UIT?

De Anne de Vriesstraat is een straat met aan weerszijden twee-onder-één-

kapwoningen uit de jaren 60 van de vorige eeuw. De woningen hebben vrij 

diepe voor- en achtertuinen. Het straatprofiel is breed met aan beide kanten 

een vrijliggend voetpad en een groenstrook met bomen. Parkeren gebeurt op 

eigen erf. Tussen de Anne de Vriesstraat en de Exloërkijl-Zuid staan 

bovendien garageboxen, die via de Anne de Vriesstraat te bereiken zijn. 

De bebouwing aan de Anne de Vriesstraat eindigt bij de Jan 

Fabriciusstraat, een soort ‘brink’ met bomen en speelvoorzieningen en 

daaromheen twee-onder-één-kapwoningen. De straat en de woningen zien er 

goed onderhouden uit. Er is parkeerruimte langs de weg, maar de woningen 

hebben ook een eigen inrit. 

De Kijlstraat bestaat uit een mix van oude en nieuwe tweekappers. De 

nieuwste woningen zijn gebouwd in 2013 (deze zijn niet uitgelicht op de 

kaart) en in bezit van Woonservice. Doordat er toen verdund is teruggebouwd 

ligt er een brede groenstrook zonder functie aan de zuidkant van de Kijlstraat. 

De voortuinen ogen rommelig. Dit deel ligt buiten het plangebied, maar is 

wellicht wel een aandachtspunt in de aanpak, omdat het de entree van de 

buurt is.

De ontsluiting van deelgebied West loopt via de Kijlstraat (naar het zuiden) en 

de Anne de Vriesstraat (naar het noorden). Bovendien loopt de ontsluiting van 

de nieuwbouwwijk van 2e Exloërmond deels via de Kijlstraat. 

Bron: BAG (2020), WOZ-registratie Borger-Odoorn (2019), VHE-lijst 

Woonservice19 februari 2020  |  Proeftuin Borger-Odoorn - Buurtprofielen



DEELGEBIED WEST

KWALITEIT

WAT IS DE KWALITEIT VAN DE WONINGEN?

Bij een groot deel van de woningen aan de Anne de Vriesstraat, Jan 

Fabriciusstraat en Kijlstraat is de woningkwaliteit onder de maat. Dat blijkt uit 

een marktpositiescan waarin o.a. is gekeken naar de grootte en energetische 

kwaliteit van woningen en naar de gewildheid van het type woning op de 

langere termijn. De kleuren op de kaart hiernaast refereren naar een 

rapportcijfer, waarbij rood staat voor een lage woningkwaliteit en groen voor 

een hoge. 

De kaart op de vorige pagina laat zien dat er veel versnipperd bezit is in de 

Anne de Vriesstraat en Jan Fabriciusstraat. Het gaat om: 

• versnipperd bezit binnen één complex, dus één deel verhuurd door 

Woonservice en één deel particulier eigendom;

• ‘versnipperde complexen’, waarbij één complex volledig in handen is van 

particuliere eigenaren, maar de blokken eromheen door Woonservice 

worden verhuurd.

In totaal gaat het om 14 woningen, waarvan vijf complexen geheel verkocht 

zijn en vier voor de helft (versnipperd). 

De woningkwaliteit van het versnipperde bezit is vergelijkbaar met die van het 

corporatiebezit. Sommige particuliere woningen zijn in het verleden 

uitgebouwd, waardoor ze groter zijn en iets minder negatief scoren dan 

woningen eromheen. De energetische kwaliteit is vermoedelijk (ongeveer) 

hetzelfde. 

Bron: BAG (2020), WOZ-registratie Borger-Odoorn (2019), verbruiksgegevens 

netbeheerder (2018), marktpositiescan KAW (2020)19 februari 2020  |  Proeftuin Borger-Odoorn - Buurtprofielen



DEELGEBIED WEST

MARKTPOSITIE

WAT IS DE MARKTPOSITIE VAN WONINGEN?

Net als de woningkwaliteit is de marktpositie van de woningen aan de Anne 

de Vriesstraat, Jan Fabriciusstraat en Kijlstraat relatief laag. De marktpositie is 

bepaald door te kijken naar de woningkwaliteit én kenmerken van de 

omgeving (nabijheid van voorzieningen, bereikbaarheid), het inkomensniveau 

en de vierkantemeterwaarde van woningen. Vooral de vierkantemeterwaarde 

is in deze straten laag, waardoor de algehele score op marktpositie op een 

onvoldoende uitkomt. 

De vierkantemeterwaarde zegt veel over de marktpositie, omdat het een ‘prijs’ 

is die door de jaren heen ontstaat, als gevolg van vraag en aanbod. We zien 

het volgende: 

• In de drie straten in deelgebied West ligt de gemiddelde 

vierkantemeterwaarde op € 1.245. 

• Het particuliere bezit in deze drie straten heeft met € 1.292 een iets 

hogere gemiddelde waarde dan de sociale huurwoningen (gemiddeld € 

1.179). 

• Het gemiddelde van alle woningen in 2e Exloërmond ligt op € 1.377 

(sociale huur: € 1.134, particulier bezit: € 1.413). 

19 februari 2020  |  Proeftuin Borger-Odoorn - Buurtprofielen
Bron: BAG (2020), WOZ-registratie Borger-Odoorn (2019), verbruiksgegevens 

netbeheerder (2018), CBS (2017), marktpositiescan KAW (2020)



DEELGEBIED WEST

STRATEGIE

AANPAK WOONSERVICE EN RELATIE MET PARTICULIER BEZIT

De kaart hiernaast laat de strategie van Woonservice met betrekking tot haar 

sociale huurvoorraad zien. Woonservice wil de tweekappers aan de Anne de 

Vriesstraat en Jan Fabriciusstraat slopen en er nieuwe woningen voor 

terugbouwen. De kwaliteit van deze woningen is nu meetbaar onvoldoende 

(grootte, energetische kwaliteit, gewildheid), resulterend in een slechte 

marktpositie op lange termijn (zie ook kaarten ‘woningkwaliteit’ en 

‘marktpositie’). 

Een deel van de tweekappers aan de Anne de Vriesstraat en Kijlstraat worden 

kleinschalig verbeterd (zie geel). Deze woningen zijn recent verduurzaamd 

(o.a. zonnepanelen), waardoor de energielasten lager uitvallen. Qua 

plattegrond en marktpositie zijn de woningen overigens vergelijkbaar met de 

woningen die vervangen gaan worden. Het andere deel wordt sloop-

nieuwbouw. Dit kan leiden tot een diffuus straatbeeld. Het vereist ook iets van 

het stedenbouwkundig plan.

Vraag is: hoe om te gaan met het particuliere eigendom i.r.t. het versnipperde 

bezit. Er zijn verschillende opties denkbaar: 

- (Gedeeltelijk) inponden van verkocht bezit door Woonservice. Daarbij 

voorrang geven aan complexen met één sociale huur- en één particuliere 

woning i.v.m. grootste kans op verbetering. 

- Het versnipperd bezit op een andere manier vernieuwen, bijvoorbeeld 

door de eigenaren te helpen bij verduurzamen en (groot) onderhoud van 

hun woning. 

19 februari 2020  |  Proeftuin Borger-Odoorn - Buurtprofielen
Bron: BAG (2020), WOZ-registratie Borger-Odoorn (2019), VHE-lijst 

Woonservice
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Buurtprofiel 2e Exloërmond
MIDDEN: MIDDENLAAN EN OMGEVING

8 juli 2020  |  Toekomstbestendig Tweede Exloërmond



DEELGEBIED MIDDEN

RUIMTELIJK

HOE ZIET DEELGEBIED Midden ER RUIMTELIJK UIT?

Centraal door deelgebied Midden loopt de Middenlaan. De straat kenmerkt 

zich door een mix van rijwoningen en tweekappers, gebouwd in de jaren 60 

en 70 van de vorige eeuw. Er staan zowel sociale huur-, particuliere huur- als 

koopwoningen (zie de diversiteit aan kleuren). Aan de Middenlaan staat één 

blok met versnipperd bezit: drie koopwoningen en één sociale huurwoning. 

Het straatprofiel is breed met aan beide kanten een groenstrook met bomen. 

Parkeren gebeurt op eigen erf, behalve bij de rijwoningen. Daar zijn aan 

weerszijden van de weg parkeervakken. Halverwege de Middenlaan ligt een 

groot veld dat deels geen zichtbare functie heeft en deels is omgevormd tot 

moestuinen. De rechtlijnige bebouwing aan de Middenlaan wordt op sommige 

plekken onderbroken doordat de blokken iets naar achteren zijn geplaatst. 

Haaks op de Middenlaan liggen de Wessel Jan Knotlaan, Boekweitstraat

en Zonnedauwstraat, waar een mix van woningtypen staat. Woonservice 

heeft er enkele rijwoningen en kleine twee-onder-één-kap-seniorenwoningen. 

Vooral de tuinen van de rijwoningen zien er onverzorgd uit. De Poststraat

ligt haaks op de Middenlaan. Hier staan alleen koopwoningen. De dwars-

straten zijn smaller dan de Middenlaan en kennen minder openbaar groen. 

Parallel aan de Middenlaan lopen het Noorder- en Zuiderdiep, die tegelijk de 

rand van dit deel van 2e Exloërmond vormen. De ontsluiting van deelgebied 

Midden loopt vooral via het Zuiderdiep (richting de dorpskern en richting 

Musselkanaal). 

Bron: BAG (2020), WOZ-registratie Borger-Odoorn (2019), VHE-lijst 

Woonservice19 februari 2020  |  Proeftuin Borger-Odoorn - Buurtprofielen



DEELGEBIED MIDDEN

KWALITEIT

WAT IS DE KWALITEIT VAN DE WONINGEN?

Binnen deelgebied Midden scoren de rijwoningen aan de Boekweitstraat het 

slechtst als het gaat om woningkwaliteit. Dat blijkt uit een scan waarin o.a. is 

gekeken naar de grootte en energetische kwaliteit van woningen en naar de 

gewildheid van het type woning op de langere termijn. De seniorenwoningen 

en enkele tweekappers aan de Middenlaan en twee-onder-één-kap-

seniorenwoningen verderop aan de Middenlaan scoren ook onvoldoende. Dat 

ondersteunt de strategie van Woonservice voor sloop-nieuwbouw. 

De tweekappers aan het begin van de Middenlaan zijn ook kwalitatief onder 

de maat. Dat komt vooral door de grootte ervan. Opvallend is dat het 

particuliere bezit een iets betere woningkwaliteit heeft dan het corporatiebezit 

(groene kleuren op de kaart). 

De rijtjes aan de Wessel Jan Knotlaan en de Middenlaan worden kleinschalig 

verbeterd. Dat kan de woonkwaliteit op korte termijn verbeteren, maar het is 

wel de vraag in hoeverre kleinschalige ingrepen de gewildheid van woningen 

op de langere termijn verbeteren. De plattegrond van de woning verandert 

hierdoor bijvoorbeeld niet. 

De grotere rijwoningen aan de Middenlaan scoren voldoende als het gaat om 

woonkwaliteit. Ze zijn groter en daardoor gewilder dan de kleinere rijtjes in de 

straat. De strategie om ze door te exploiteren is daarom logisch. 

Bron: BAG (2020), WOZ-registratie Borger-Odoorn (2019), verbruiksgegevens 

netbeheerder (2018)19 februari 2020  |  Proeftuin Borger-Odoorn - Buurtprofielen



DEELGEBIED MIDDEN

MARKTPOSITIE

WAT IS DE MARKTPOSITIE VAN WONINGEN?

De score op de marktpositie van woningen in deelgebied Midden is 

vergelijkbaar met die op de woningkwaliteit. De marktpositie is bepaald door 

te kijken naar de woningkwaliteit én kenmerken van de omgeving 

(voorzieningen, bereikbaarheid), het inkomensniveau en de 

vierkantemeterwaarde van woningen. 

Net als in deelgebied West liggen ook hier de vierkantemeterwaarden van 

woningen relatief laag, wat effect heeft op de beoordeling van de 

marktpositie. 

• De gemiddelde vierkantemeterwaarde van de woningen in deelgebied 

Midden ligt op € 1.223. 

• Sociale huurwoningen zijn er gemiddeld € 1.101 waard. Het particuliere 

bezit heeft een gemiddelde waarde van € 1.388.

• Het gemiddelde van alle woningen in 2e Exloërmond ligt op € 1.377 

(sociale huur: € 1.134, particulier bezit: € 1.413). 

19 februari 2020  |  Proeftuin Borger-Odoorn - Buurtprofielen
Bron: BAG (2020), WOZ-registratie Borger-Odoorn (2019), verbruiksgegevens 

netbeheerder (2018), CBS (2017), marktpositiescan KAW (2020)



DEELGEBIED MIDDEN

STRATEGIE

AANPAK WOONSERVICE IN RELATIE TOT PARTICULIER BEZIT

De kaart hiernaast laat de strategie van Woonservice met betrekking tot haar 

sociale huurvoorraad zien voor dit gebied. In deelgebied Midden is geen 

versnipperd bezit aanwezig. Dat maakt het uitvoeren van sloop-

nieuwbouwplannen makkelijker. Woonservice is van plan om: 

• De rijwoningen aan de Boekweitstraat en de twee-onder-één-kap-

seniorenwoningen aan de Middenlaan en Zonnedauwstraat (verdund) te 

vervangen. Dat geldt ook voor kleinere reguliere tweekappers aan de 

Middenlaan. 

• De grotere tweekappers aan de Middenlaan zijn in het verleden al 

gerenoveerd. Die gaat Woonservice doorexploiteren. 

• De rijwoningen aan de Middenlaan (ter hoogte van de parkeerhavens) en 

aan de Wessel Jan Knotlaan kleinschalig verbeteren. 

Aan deze straten staat veel particulier bezit. Er ligt een kans om eigenaar-

bewoners bij de opgave te betrekken en woningverbetering en -

verduurzaming vanuit de gemeente in samenwerking met Woonservice onder 

de aandacht te brengen en te faciliteren. Daarnaast ligt er ook een kans om 

de ruimtelijke kwaliteit van deze straten te verbeteren in combinatie met de 

sociale cohesie. 

19 februari 2020  |  Proeftuin Borger-Odoorn - Buurtprofielen
Bron: BAG (2020), WOZ-registratie Borger-Odoorn (2019), VHE-lijst 

Woonservice
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GESPREKSLEIDRAAD WONINGEIGENAREN

Context

De insteek voor dit eerste gesprek is het leren kennen van 

de woningeigenaar, het kweken van vertrouwen, en het 

verzamelen van informatie op basis van open vragen. 

Woonservice heeft deze eerste gesprekken met de 

woningeigenaren op zich genomen. I.v.m. het Corona-virus 

hebben de gesprekken telefonisch plaats gevonden.

Onderwerpen gespreksleidraad

Afspraak inplannen

Inleiding

Sociaal

Huishouden

‘Noaberschap’

Woning – onderhoud

Woning – comfort

Senior-vriendelijk wonen

Energieverbruik

Verduurzaming

Financieel

Investering

Korte woninginventarisatie

Afronding en vervolg
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GESPREKSLEIDRAAD WONINGEIGENAREN

Afspraak inplannen 

Hele korte toelichting door degene die belt en later tijdens 

het gesprek meer uitgebreid. Afspraak inplannen, aangeven 

dat het gesprek ongeveer een uur zal duren. 

• Wilt u de jaaropgave van uw energieleverancier 

opzoeken als voorbereiding op de telefonische afspraak? 

• Wilt u liever telefonisch of via video bellen afspreken? 

Inleiding

Contact maken, aanvoelen of de bewoner bereid is om het 

telefoongesprek te voeren, uitleg geven over de aanleiding 

van het gesprek, uitleg geven over de duur van het gesprek 

en de verschillende onderdelen.

Achtergrondinformatie: gezamenlijke opgave in de wijk 

(bewoners, gemeente en woningcorporatie), we willen graag 

de buurt verduurzamen, Woonservice wil de buurt 

aanpakken, misschien heeft u zelf ook wensen etc. daarom 

dit gesprek. Insteek is inventarisatie van uw ideeën over 

onderhoud, verbetering en verduurzaming van uw woning. 

Proeftuin nu nog niet noemen.

• Stel jezelf voor

• Leg uit waarom je belt en verwijs naar de 

vooraankondiging

• Leg uit waarom je juist hem / haar belt

Sociaal

Inzicht krijgen in de woonsituatie, de huishouding en sociale 

verbanden

• Hoe lang woont u hier al?

• Hoe bevalt het u om hier te wonen? 

• Hoe vaak spreekt u uw buren of mensen verderop in de 

straat?

• In hoeverre is het voor u belangrijk om contact te 

hebben met uw buren of mensen in de straat?

• Heeft u familie en komt uw familie bij u langs?

• Heeft u kennissen, en komen zij bij u langs?

Huishouden

Inzicht krijgen in de verwachte ontwikkeling van het 

huishouden in de komende jaren.

Inzicht krijgen in de mogelijke verandering in 

woonbehoeften.

• Wat is de samenstelling van uw huishouden?

• Mag ik uw leeftijd noteren?

• Mag ik de leeftijd van uw partner noteren?

• Mag ik de leeftijden van de anderen binnen uw gezin 

noteren?

• Is er in de afgelopen jaren iets veranderd in de 

samenstelling van uw huishouden? 

• Verwacht u hier de komende jaren een verandering in?

• Zo ja, verandert hierdoor ook uw woonbehoefte? U kunt 

hierbij denken aan het aantal slaapkamers, de 

hoeveelheid bergruimte en de grootte van de tuin.

• Is er in de afgelopen jaren iets veranderd in uw 

inkomsten?

• Verwacht u hier de komende jaren een verandering in?

Noaberschap

Inzicht krijgen in de houding van de bewoner ten aanzien van 

noaberschap.

• Wat vindt u er van als mensen in de straat elkaar helpen 

en ondersteunen?

• Zou u het leuk vinden om mensen in de straat te helpen 

en ondersteunen?

• Zo ja, op welke manier zou u dat kunnen doen? Waar 

bent u goed in? Wat doet u graag?

• Wat maakt dat u anderen juist wel of juist niet gaat 

helpen of ondersteunen?

• Bent u op een andere manier actief als vrijwilliger in het 

dorp of in de omgeving? 
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GESPREKSLEIDRAAD WONINGEIGENAREN

Woning - onderhoud

Inzicht krijgen in de houding van de bewoner ten aanzien van 

woningonderhoud

•

• Hoe bevalt uw woning? 

• Welke onderhoudspunten zijn er op dit moment in en om 

de woning? 

• Bent u al bezig met onderhoud op dit moment? Zo ja 

voor wat? 

• Wat heeft u de afgelopen tijd (paar jaar) aan onderhoud 

gedaan? 

• Welk onderhoud verwacht u in de komende jaren?

• Hoe kijkt u tegen onderhoud aan? Vindt u het 

vanzelfsprekend of ervaart u het als een last?

• Doet u het onderhoud zelf of laat u het doen?

• Als u het laat doen, door wie laat u het dan doen? Door 

een buur, Beun de Haas of een bedrijf?

• Reserveert u geld voor onderhoud? 

• Zo niet, waarom niet?

• Zo wel, kunt u een indicatie geven van het bedrag dat u 

voor onderhoud reserveert?

Woning - comfort

Inzicht krijgen in de houding van de bewoner ten aanzien van 

wooncomfort

• Wat vindt u van het comfort in de woning?

• Heeft u bijvoorbeeld last van tocht of gehorigheid? 

• Zou u het comfort van de woningen willen verbeteren? 

• Zo ja, waar denkt u aan? 

• Wat heeft u nodig om dit voor elkaar te krijgen? 

Senior-vriendelijk wonen

Inzicht krijgen in de behoefte aan een senior-vriendelijke 

woning. Inzicht krijgen in de bereidheid om hiervoor een 

investering te doen in de bestaande woning.

• Hoe ziet u uw toekomst? Blijft u in de woning wonen of 

verwacht u nog een keer te zullen verhuizen?

• Als u nog een keer gaat verhuizen, waar wilt u dan 

naartoe verhuizen?

• Wat mist u in de woning?

• Wat heeft u nodig om in de toekomst zelfstandig in de 

woningen te kunnen blijven wonen?

• Heeft u een toilet op de 1e verdieping?

Woningen kunnen senior-vriendelijk worden gemaakt door 

bijvoorbeeld een slaapkamer en een badkamer op de begane 

grond te realiseren. Dit kost geld maar biedt u meer comfort 

en gebruiksgemak; zeker wanneer u moeite krijgt met 

traplopen. 

• Zou een slaapkamer en een badkamer op de begane 

grond ook iets voor u kunnen zijn?

• Wat zou voor u een reden zijn om een dergelijke stap 

serieus te gaan overwegen?  

• Als u bereid bent om de stap te zetten, ziet u het dan 

ook zitten om hiervoor een financiële investering te 

doen?

• Of wilt u liever naar een passende woning verhuizen 

wanneer u daar aan toe bent? 
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GESPREKSLEIDRAAD WONINGEIGENAREN

Energieverbruik

Inzicht krijgen in de houding van de bewoner ten aanzien van 

het energieverbruik en energiebesparing.

• Heeft u een idee van uw gas- en stroomverbruik?

• Wat vindt u van het verbruik?

• Zou u energie willen besparen?

• Heeft u enig idee hoe u dat zou kunnen doen?

• Heeft u een idee over de ontwikkeling van uw 

energielasten in de komende jaren?

Verduurzaming

Inzicht krijgen in de houding van de bewoner ten aanzien van 

verduurzaming van hun woning.

• Iets vertellen over de landelijke, regionale en 

gemeentelijke (politieke) ambities ten aanzien van 

verduurzaming van woningen.

• Iets vertellen over de ambities van Woonservice ten 

aanzien van verduurzaming van huurwoningen in de 

straat.

• Koppeling maken met verduurzaming van de 

koopwoningen in de straat.

• Wat vindt u van het initiatief van woonservice om de 

huurwoningen energiezuiniger te maken?

• Wat weet u al van het verduurzamen van woningen?

• Heeft u uw woning al verduurzaamd? Zo ja, op welke 

onderdelen?

• Heeft u al eens geïnformeerd naar de mogelijkheden om 

uw woning te verduurzamen?

• Wilt u eens met een energiecoach praten over 

mogelijkheden om uw woning te verduurzamen?

Financieel

Inzicht krijgen in de houding van de bewoner ten aanzien van 

zijn / haar financiën.

• Heeft u een idee van uw maandelijkse woonlasten?

• Wat vindt u van de hoogte van uw woonlasten?

• Schat u uw woonlasten lager, even hoog of hoger in dan 

de woonlasten van iemand met een huurwoning bij u in 

de straat?

Investering

Inzicht krijgen in de houding van de bewoner ten aanzien van 

verduurzaming van hun woning.

• Hoe kijkt u aan tegen een financiële investering om uw 

woning energiezuiniger te maken?

• Bent u bereid geld te lenen voor 

duurzaamheidsinvesteringen? Waarom wel niet? 

• Wanneer wordt het voor u aantrekkelijk om te investeren 

in duurzaamheid? Wat is daarbij voor u belangrijk? Bv 

terugverdientijd, direct besparen op maandlasten etc.

• Wat weet u over mogelijke leningen voor verduurzaming 

van uw woning, zoals bijvoorbeeld de 

duurzaamheidslening?

• Wat weet u over leningen voor senior vriendelijk wonen, 

zoals bijvoorbeeld de blijverslening en de verzilverlening?

• Stel dat u een energiezuinige en verduurzaamde woning 

kunt huren van Woonservice, heeft u hier dan interesse 

in? 

• Staat u ingeschreven voor een huurwoning? 

Korte woninginventarisatie

Inzicht krijgen in de al aanwezige energiebesparende 

voorzieningen in en op de woning

• Wat voor soort verwarming heeft de woning?

• Heeft de woning dubbel glas? Welke soort? 

• Heeft de woning zonnepanelen?

• Heeft de woning een zonneboiler? 

• Is de woning geïsoleerd?

• Zo ja, op welke plekken?

• Wat voor kookplaat gebruikt u?

Afronding en vervolg

Bedank de bewoner voor de medewerking en geef aan dat 

we voor de zomer laten weten op welke manier we een 

vervolg geven aan het gesprek.
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