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Onderwerp: 

Aanbevelingsbrief 

 

Veghel,  

Verzonden:  22 april 2016 

 
Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

In het kader van de subsidieregeling prijsvraag nul-op-de-meter Noord-Brabant ontvangt u 
van de VvE De Nieuwe Leest en de VvE De Leest II een aanvraag om in aanmerking te ko-
men voor de subsidie voor de realisatie van nul-op-de-meter woningen ten behoeve van hun 
woningen in De Leest in Veghel.   
 
Woningcorporatie Area en de gemeente Veghel ondersteunen deze aanvragen van harte.  
Reden hiervoor is dat met verkrijgen van deze provinciale subsidie onderstaande doelstellin-
gen gediend zijn en de subsidieregeling daarmee een in diverse opzichten duurzame investe-
ring gaat opleveren.  
 
Energetische doelstellingen 
Verbetering van de onderliggende 124 woningen levert in de eerste plaats een belangrijke 
energetische besparing. Een omvang van 124 woningen, de aanwezige en eenduidige bouw-
kundige structuur biedt de mogelijkheid om een goed geengineerd en kwalitatief hoogwaardig 
product te vervaardigen, wat de schil van deze woningen optimaal kan isoleren, waardoor het 
energiegebruik wordt geminimaliseerd. En de woningen bovendien comfortabeler maakt. 
Hiermee kunnen de woningen na de verbetering een belangrijke bijdrage leveren aan de door 
het Rijk geformuleerde klimaat- en energiedoelstellingen.  
 
Behoud en verbetering bestaande voorraad 
De woningen zijn gelegen aan de centrumzijde van de wijk De Leest.  
Behoud en verbetering van deze in 1974 gerealiseerde woningen is noodzakelijk om de wo-
ningvoorraad op peil te houden. Zij maken deel uit van de beeldbepalende, betaalbare Veg-
helse woningvoorraad in de Leest.  
 
Sociaal maatschappelijke doelstelling 
Wanneer de VvE’s niet tot een verbeteringsproject kunnen komen, bestaat het risico dat de 
VvE’s uit elkaar vallen. De verschillende eigenaren binnen de verenigingen zullen vervolgens 
iindividueel de onderhouds- en verbeteringsopgave aan hun eigen woning moeten uitvoeren 
met het risico dat 1) de technische uitvoering, niet het niveau haalt van een collectieve uitvoe-
ring, 2) dat de kosten hiervan hoger zijn, als bij een collectieve aanpak en 3) een aantal be-
woners dit individueel niet kunnen financieren.  
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Het collectief kunnen organiseren van dit proces en project biedt niet alleen kansen op het 
gebied van klimaat- en energiedoelstellingen. Ook en vooral dat dankzij het collectieve aspect 
van dit project moeten en kunnen alle eigenaren hierin mee gaan.  
Voor eigenaren, die vanwege, wat voor reden dan ook, financieel niet in staat zijn, om de 
verhoogde VvE bijdrage, waarin de verbeterings- en financieringskosten verdisconteerd wor-
den te dragen, ondanks de compensatie door lagere energielasten, is Area bereid om een 
achtervang te vormen.  
 
Zelfsturing  
De subsidie in het kader van de nul-op-de-meter prijsvraag Nood-Brabant biedt de VvE’s de 
mogelijkheid om het proces en project, als opdrachtgevers zelf te sturen. Area en de gemeen-
te Veghel ondersteunen, faciliteren en stimuleren, maar het eigenaarschap van het proces en 
project om te komen tot nul-op-de meterwoningen ligt hierdoor, waar het behoort te liggen, 
namelijk bij de Verenigingen van Eigenaars.   
 
Kennisdeling 
De besturen van de VvE’s vormen een belangrijke spil in dit proces en project. Zij nemen de 
mede-eigenaar/bewoners mee in het hoe en waarom van de verbeteringsplannen. Het stimu-
leren van het kijken naar het verbruik van de woningen, de technische en financiele kennis in 
relatie tot een energetische verbeteringsslag en vooral het proces om tot de energetische 
comfortverbetering te komen, zijn de trekkers van dit project graag bereid te delen. Ze realise-
ren zich de beperkingen, maar ook de kansen van en voor de woningen in dit collectief.  
De enorme energie die deze bestuursleden in dit proces steken, verdient waardering en on-
dersteuning. Ondersteuning om het proces professioneel aan te kunnen pakken en te bege-
leiden en uiteindelijk te kunnen delen.       
 
Tot slot  
Indien u vragen heeft over het voorgaande, kunt u ons vanzelfsprekend benaderen.  
Wij zijn bereikbaar via e-mail rvanlith@areawonen.nl en marijke.bosch@veghel.nl 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,                                                        Met vriendelijke groet, 
                                                                                               Afdeling Ontwikkeling 
 
 
Ronald van Lith                                                                  Marijke Bosch 
Manager Wijkontwikkeling                                                    Beleidsmedewerker Volkshuisvesting 
Area                                                                                   Gemeente Veghel 
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