
Vragenrondje, informatie-avond Sint-Jacobstraat 56: 
Tijdens de avond zijn de wensen en klachten van de bewoners ingezameld onder drie punten: 

 

We wonen hier graag omdat: 

 Locatie / bereikbaarheid / goede voorzieningen in de buurt / centraal IIIIIIIII 
 Grote van de appartementen is goed / twee slaapkamers en grote woonkamer / ruim / handige indeling IIII 
 Open balkon / lekker groot balkon III 
 Leuke buren II 
 Kanaal voor de balkons leuk 
 Architectuur 
 Uitzicht 

 
 
We hebben last van: 

 Warm in de zomer / warmte in de zomer onder het dak IIIIII 
 Veel vocht, afzuiging is slecht / vochtig (schimmel en slechte ventilatie) IIIIII 
 Geluidsoverlast omgeving (’s avonds + ‘s nachts) / geluidsoverlast door benedenburen II 
 Slechte isolatie daardoor hoge stookkosten  / veel stookkosten (net dubbelglas besteld) II 
 Niet warm te krijgen (ook door beneden en bovenburen die niet stoken) / koude vloer op eerste verdieping 

boven de winkels II 
 Te veel huurders in verhouding / steeds meer verhuurders II 
 Kleur van de bakstenen / sommige kleuren (steen / balkon etc.) II 
 Badkamer zonder ramen 
 Kozijnen sluiten niet goed  tocht 
 Galerij en betonnen wand graag door VVE schoon houden 
 Nooit echt koud water (altijd lauw) 

 
 
Wensen bij renovatie: 

 Overal minstens H++ glas plaatsen IIII 
 Rolluiken voor isolatie en zonwering / intelligente zonwering III 
 Plasticcontainer voor compost / betere recycling / selectiever afval inzamelen (ook bakken voor organisch 

afval, plastic, glas, batterijen) III 
 Warmtebuffer (serre aan waterkant) II 
 Kas op het dak maken voor voedsel / daktuin aanbrengen II 
 Warmte uit ventilatie terugwinnen / goede ventilatie II 
 Openslaande deuren / schuifpui of openslaande deuren achter II 
 Donkere panelen in gevel beter isoleren 
 Open balkon - juist een serre maken van de entreehal 
 Stevigere voor- een balkondeur inbraakbestendig 
 Vloerverwarming i.p.v. radiatoren 
 Baksteen verven met isolerende verf 
 Champignons kweken in de kruipruimte 
 VVE bijdrage mag niet veel stijgen / geen onverwachte eenmalige VVE bijdragen meer 
 Groene gevel behouden 
 Sedum en zonnepanelen 
 Dakraam / licht in de badkamer 
 Gebruik van hemelwater voor toiletten 
 Gebouw op gebouw (dus nog een verdieping bovenop) 
 Balkon doorzichtig dus transparant maken 


