
Verslag bewonersavond 8 oktober 
 

Verslag bewonersavond verduurzaming 8 oktober 2019 

Aanwezig: #16 Massie, #20 Stefelmanns, #26 Sandee, #30 De Jager & Bolleurs, #32 Luijten, #38 Jol, #Fokké,  #50 
Jonker, #56 Mitterndorfer, #60 du Mez, #74 Van de Wall & Varekamp, #76 Vermeij & Vermeij , #78 Van Santen 
Rik Rozendaal en Corine Erades & Mimi Slauerhoff (RVME)   

Afgemeld: #12 de Jong, #18 Hongshan Xu, #22 Grosheide-de Jong , #58 Oudman & Koot,   

Sprekers / presentaties: Commissie Duurzaam & RVME (zie bijlagen)  

  

Doel van de avond   

Deze avond had als doel om aan de vve-leden informatie te verstrekken over de stand van zaken van het onderzoek 
naar de verduurzamingsmogelijkheden en ambitie van de commissie duurzaam. Daarnaast wilde de commissie al in 
een vroeg stadium inventariseren welke wensen en eisen er leven bij de bewoners (eigenaar en huurder).  

 

Hoe zijn we hier gekomen en waar willen we naartoe  

Door het ambitieuze verduurzamingstraject van de Sint-Jacobsplaats gemotiveerd heeft onze VVE tijdens de laatste 
ALV in mei 2019 besloten om ook een verduurzamingstraject in te gaan. Er werd een duurzaamheidscommissie in 
het leven geroepen met vier leden van de VVE: Marcus Vermeij, Jules Stefelmanns, Loes Langendoen en Bernhard 
Mitterndorfer. Vervolgens heeft de duurzaamheidscommissie contact opgenomen met de overheidsorganisatie 
VVE010 waarbij we professionele projectbegeleiding hebben aangevraagd. 

De projectbegeleiding is toegekend en wij hebben de verduurzamingsorganisatie Rotterdamse VvE’s met Energie als 
onafhankelijke adviseurs toegewezen gekregen. Daarbij horen vier heel ervaren consultants: Rik Rozendaal, Wouter 
van den Acker, Corine Erades en Mimi Slauerhoff. Zij zijn trouwens ook het team dat bij de VVE Sint-Jacobsplaats 
bezig is met het verduurzamingstraject. 

Een nulmetings-onderzoek van onze gebouw werd als eerste stap uitgevoerd. De uitkomsten van die onderzoek 
werd tijdens deze avond gepresenteerd. 

 

Waarom is het slim om te verduurzamen  

• We verhogen direct het wooncomfort/-genot. 
• Onze woningen worden hierdoor meer waard door en verkopen makkelijker.  
• De situatie voor verduurzaming is tegenwoordig erg goed. Door diverse subsidies krijgen we gratis 
projectbegeleiding en er zijn diverse subsidies beschikbaar voor veel verschillende verduurzamingsmaatregelen.  
• We zijn op deze manier goed voorbereid op de verwachtte stijging van energieprijzen. Samengevat zetten we één 
grote stap voorwaarts met direct een groot profijt. 
• Vrijwillig vooraan lopen met de trendzetters is altijd beter dan wettelijk verplicht achter de feiten aan te lopen. 
 
 

…we gaan verduurzamen! 
 
  



Resultaat bewonersavond  

Tijdens de avond vroegen we de aanwezige bewoners om even over drie dingen na te denken. 
Hieronder vind je de gegeven antwoorden: (voor details zie het file “Noden en Kansen”) 
  

Waarom woon je hier graag?  

 
De meest genoemde reden is de locatie in het hartje van het centrum Rotterdam met goede bereikbaarheid en 
goede voorzieningen in de beurt. De grootte van de appartementen en de kamers zijn vaak positief genoemd en de 
grote open balkons met uitzicht op de kanaal bevallen heel goed. 

 

 

  



Aan welke zaken stoor je je aan ons pand/je eigen woning? 
 

 
 
Er zijn voornamelijk klachten over de warmte in de zomer en de koude vloeren in de winter en slechte isolatie die 
voor hoge stookkosten zorgt. Overlast bestaat ook door de slechte ventilatie met als gevolg vocht in de 
appartementen. Er is ook geluidsoverlast door buren en vanaf buiten. Verder is men niet blij met het hoge 
percentage huurders en verhuurders in ons pand. 
 

 

  



Welke wensen heb je voor de toekomst? Waarom wonen we hier graag?  

 
Verschillende verbeteringen en wensen worden genoemd. De belangrijkste zijn:  

 Minstens H++ glas overal 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 

 
 
 
We willen iedereen die niet aanwezig kon zijn vragen die drie vragen via mail aan duurzaam@sint-jacob.nl, zodat 
ook jullie voorkeuren en wensen vanaf het begin al kunnen worden meegenomen.   

 

Conclusie  

Na de vragenronde gaven de aanwezige bewoners unaniem aan dat het onderzoek naar de verduurzaming verder 
mag/moet gaan.   

Tijdens de avond werd ook gevraagd of leden wilde deelnemen in een klankbordgroep die eens in de twee á drie 
maanden wordt gevraagd om mee te denken. Zes bewoners hebben aangegeven interesse te hebben: #16 Alexander 
Massie, #30 Joelle Bolleurs & Pascalle de Jager, #38 Kees Jol, #76 Christine Vermeij-Migot, #78 Martijn van Santen 

We zien graag nog meer leden bij de duurzaamheidscommissie of de klankbordgroep, iedereen (ook iemand die 
huurt) is welkom. Aanmelden kan via: duurzaam@sint-jacob.nl.   

 

Nieuwsbrief verduurzaming  

We houden jullie regelmatig op de hoogte vanuit de commissie duurzaam met een nieuwsbrief. Deze komt altijd 
wanneer er interessante ontwikkelingen te melden zijn.   


