
 
 
 
 

Verslag Algemene Ledenvergadering  
Dorpsvereniging Steendam & Coöperatie Steendam 
Zaterdag 2 maart, 20.00 u, Podiumcafé Peter en Leni 
 

Presentatie 
Link naar de presentatie van de avond: 

https://prezi.com/xf7rr5djbzjf/?token=cdcd7191d3446ed9c1c2f29ee1588987508ea4f388bef

1f383e6aee2d5e8bee4&utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

Via het pijltje naar rechts kan de gehele presentatie van de avond doorlopen worden. 

 

1. Welkom en terugblik 2018 - Ellen Dallinga 

Ellen heet namens de besturen van DVS en Coöperatie iedereen van harte welkom tijdens 

deze vierde Algemene Ledenvergadering en haalt de belangrijkste gebeurtenissen van het 

afgelopen jaar op: in maart 2018 heeft de dorpsvereniging weer mee gedaan aan NL-schoon. 

Voor Pasen zijn er leuke stukjes gemaakt. Zo ook voor de kerst. We hebben subsidie 

gekregen van de voormalige gemeente Slochteren voor ontwikkeling van het dorpshuis en 

realisatie van de centrumplannen. O.l.v. Phyll is er gewandeld. Meegedaan aan de Dag van 

het Meer, het Slochterwold Spektoakel. Plantaardigs is leuk bezig met o.a. bloembakken aan 

de brug. Kabouterpad is weer geopend. Handwerkcafé en klaverjascompetitie worden goed 

bezocht. De dorpsvisie krijgt steeds meer vorm. 

 

2. Bestuurszaken DVS  - Fred Mahler 

Op sheet 4 staan de namen en rollen van het in 2018 in functie zijnde bestuur op rij. Onze 

secretaris Moniek Zijlstra heeft om werk/studie/privédrukte helaas moeten beslissen om 

terug te treden als bestuurslid. Moniek wordt ter vergadering hartelijk bedankt voor haar 

inzet en daarvoor ‘in de bloemetjes gezet’. Mieke Wind heeft aangeboden de secretarisrol 

van Moniek over te willen nemen. De ALV is hiermee akkoord gegaan.  

In de uitnodiging voor de ALV heeft een oproep gestaan aan de leden om eventuele 

interesse voor een bestuurslidmaatschap tevoren kenbaar te maken. Bij het bestuur zijn 

geen meldingen binnen gekomen.  

 N.B. Direct na de ALV heeft Peter van Tholen, Damsterweg 75, te kennen gegeven wel 

 toe te willen treden tot het bestuur. Er was toen geen gelegenheid meer dit in 

 stemming te brengen. Onze statuten schrijven voor dat het bestuurslidmaatschap 

 door de (meerderheid van de) leden moet worden goedgekeurd. Het bestuur beraadt 

 zich op de wijze waarop dit in het geval van Peter gaat gebeuren.  



Medio 2018 heeft het bestuur besloten te gaan werken via een clusterstructuur en het tot 

dan bestaande maandelijks vergaderritme te wijzigen in een tweemaandelijks ritme. 

Sheet 5 toont de clusterindeling waarvoor is gekozen. Het is de bedoeling dat juist ook niet 

bestuursleden (gaan) deelnemen aan het cluster van zijn/haar interesse. Het 

coördinatorschap van elk van de clusters ligt wel in handen van een bestuurslid. Op dit 

moment is dat voor het cluster Activiteiten: Willeke Buist, voor het cluster Zorg & Welzijn: 

Ellen Dallinga en voor het cluster Belangenbehartiging: Fred Mahler. 

 

3. Financiën DVS - Willeke Buist 

De financiële situatie van de Dorpsvereniging is goed gezond. Er is een mooi banksaldo, en er 

staan bedragen gereserveerd voor onder andere de onderdelen Activiteiten, AED 

(onderhoud en training), Dorpsvisie (begeleiding en productiekosten), Kabouterpad 

(onderhoud en activiteiten), het aan te leggen Ommetje (verkregen subsidie) en 

Plantaardig(s). Voor 2019 is een subsidie voor activiteiten bij de gemeente Midden-

Groningen aangevraagd van €3000.   (Zie sheet 7 t/m 10) 

 

4. Cluster Zorg en Welzijn - Ellen Dallinga 

Ellen vertelt vanuit het cluster Zorg & Welzijn over de stand van zaken met betrekking tot de 

onderwerpen buurtapp en de AED-trainingen:     
BUURTAPP  
Er is gekozen voor de app van Veiligebuurt.nl. De app is te downloaden via Google Play of de 

appstore. Op de website Veiligebuurt.nl wordt stapsgewijs uitgelegd wat je moet doen om 

deze app te installeren. Het is de bedoeling dat met deze app meldingen gedaan kunnen 

worden als de veiligheidsituatie daar om vraagt. Mensen die de app geïnstalleerd hebben 

kunnen aan de groep andere aangemelde dorps- of buurtgenoten een bericht sturen. 

Telefoonnummers worden niet getoond in de app, wel namen. 

Uit het publiek wordt gevraagd of er ook buurtapp-preventiebordjes komen. Uit een snelle 

inventarisatie onder de aanwezigen komt naar voren dat dit wel gewenst zou zijn. Ellen geeft 

aan dit te gaan regelen bij de gemeente. Wordt vervolgd. 

AED  

Hierover is overleg gaande binnen het 6 dorpenoverleg. Wellicht dat het mogelijk is het een 

en ander aan herhalingstrainingen te combineren met de dorpsverenigingen van Hellum, 

Schildwolde, Tjuchem, Overschild en/of Siddeburen. Ook wordt gekeken of nieuw 

geïnteresseerden in Steendam de training dan ook kunnen volgen. Meer nieuws hierover 

volgt binnenkort. 

 

5. Cluster activiteiten  - Willeke Buist 

Het nieuwe programma van activiteiten wordt door Willeke gepresenteerd en uitgedeeld op 
papier. Het programma voor 2019 is ook te vinden op de website Steendam.info: 
https://steendam.info/activiteiten-d-v-s/   

https://steendam.info/activiteiten-d-v-s/


Willeke regelt als coördinator dorpshuisvrijwilligers sinds vorig jaar maart vrijwilligers om te 

helpen bij activiteiten van de dorpsvereniging in het dorpshuis/ Podiumcafé. Peter heeft 

aangegeven dit in de toekomst per activiteit te willen regelen via een daarvoor te vormen 

Whatsapp/groep. Willeke gaat dit regelen en informeert de dorpshuisvrijwilligers 

binnenkort. 

 

6. Cluster belangenbehartiging - Fred Mahler en Mieke Wind 

Vanuit het cluster Belangenbehartiging wordt door Fred Mahler en Mieke Wind stilgestaan 

bij de stand van zaken met betrekking tot de twee onderwerpen het schilddorpenoverleg en 

het onderhoud van de openbare ruimte van ons dorp. Daarnaast wordt het concept van de 

dorpsvisie besproken. 

SCHILDDORPENOVERLEG  

Eerder is in de Nieuwsbrief en op onze website al melding gemaakt van experimentele 

samenwerking tussen de 6 Schildmeerdorpen - Hellum, Overschild, Schildwolde, Siddeburen, 

Steendam, en Tjuchem. Hoofddoelstelling is de krachten te bundelen op thema’s en 

ontwikkelingen die alle dorpen en het omliggende gebied raken. Naast de aardbevingen 

hebben we te maken met de versterking, energietransitie, N33, Roegwold/Schildmeer, 

(verkeers)veiligheid, Kultuureiland Damsterplas, bereikbaarheid Ommelander ziekenhuis 

Scheemda, een (veel) grotere gemeente, etc.  

Het experiment gaat ook over democratische vernieuwing. Hoe zorg je dat bewoners pro-

actief meedenken en mee beslissen over de (toekomstige) inrichting van hun eigen woon- en 

leefomgeving en ook zelf – waar het een geschikt project betreft - initiatief nemen bij de 

uitvoering? Er wordt gemikt op een praktische aanpak, met een centrale functie van 

integrale dorpsvisies. Bedoeling is om die integrale dorpsvisies de bouwstenen te laten zijn 

voor een nieuw te vormen Gebiedsvisie voor de 6 dorpen. De verwachting/hoop is dat dit 

proces de betrokkenheid van dorpsbewoners kan vergroten.   

Het proces wordt nadrukkelijk vormgegeven met directe betrokkenheid en 

ondersteuning van de gemeente. De gemeente wil inwoners op een andere manier 

betrekken bij de ontwikkeling van beleid en is daarom ook zeer betrokken bij dit traject. 

Naast de gebiedsregisseur van Midden-Groningen zijn voor de verdere professionele 

begeleiding afspraken gemaakt met de Groninger Dorpen en CMO STAMM. 

ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE  

Mieke vertelt dat in maart 2018 het cluster belangenbehartiging een brief aan de gemeente 

Midden/Groningen schreef om haar zorgen te uiten over het onderhoud van het 

strandgebied. Er volgden een reeks gesprekken waarin gepraat is over wat er aan onderhoud 

ontbreekt en hoe de verhoudingen en onderhoudsafspraken in het gebied liggen.  

Door de verkoop van een gedeelte van het strandgebied in de zomer van 2017 en de 

gemeentelijk herindeling per 1 jan 2018 bleek er onduidelijkheid te zijn ontstaan over het 

onderhoud. Binnen de IBOR (integraal beheer openbare ruimte) van de gemeente wordt er 

gewerkt aan een betere opzet van het meldingensysteem. Daarnaast is er duidelijkheid over 

budgetten en werkt men aan het wegwerken van het achterstallige onderhoud. Een 



gedeelte van het strand is niet  in handen van de gemeente. Met de nieuwe eigenaar poogt 

de IBOR afspraken te maken over gezamenlijk onderhoud.  

Zoals te zien is bij het strand, zijn er al stappen gemaakt in het onderhoud (bijv. het pad dat 

z’n werkelijke breedte weer heeft), maar er moeten ook nog veel zaken gebeuren. Het 

cluster blijft in gesprek. 

Inwoners van Steendam wordt gevraagd om vooral meldingen te blijven doen van zaken die 

om onderhoud vragen, niet alleen in het strandgebied, maar ook op andere plekken in de 

openbare ruimte. Meldingen doen kan zowel telefonisch als via de site van de gemeente 

Midden-Groningen. 

HET CONCEPT VAN DE DORPSVISIE  H1 T-M 4  

Hoofdstuk 1 t/m 4 van de dorpsvisie zijn voorafgaande aan ALV van 2 maart 2019 per mail 

verzonden aan alle leden ter beoordeling. Mieke vertelt tijdens de ALV dat er de komende 

tijd verder aan het dorpsvisieconcept geschreven zal worden. Het onderdeel ‘wonen’ 

behoeft nader klankborden, mede omdat de gemeente het afgelopen halfjaar aan de slag is 

geweest met de Woonvisie. Ook de onderdelen ‘energietransitie’ en ‘relatie burger-

overheid’ zullen ingevuld en gedeeld worden. Het uiteindelijke doel is concrete 

toekomstambities te formuleren, met elkaar te bespreken en in de visie vast te leggen. Daar 

waar mogelijk zal dit proces gecombineerd worden met het nadenken over de toekomst van 

Steendam in het kader van de versterking. De werkgroep werkt daarbij nauw samen met de 

gemeente. Waar nodig zullen in het visietraject professionals ingehuurd worden. We hebben 

als dorp zelf nog een aantal begeleidingsuren van Stichting Libau staan, deze zullen we ook 

verderop in het proces nog inzetten. 

Als reactie op het concept van de Dorpsvisie kwamen er vooraf per mail en tijdens de ALV uit 

de vergadering positieve geluiden over de leesbaarheid, volledigheid en foto’s van het 

document. Er waren een aantal opmerkingen met betrekking tot details, de website 

Steendam.info zou apart vermeld mogen worden en er is aanvullend historisch 

beeldmateriaal ter beschikking gesteld. De zeilvereniging gaf aan dat de verbondenheid van 

Steendam en het Schildmeer met de zeilsport naar haar idee meer benadrukt zou mogen 

worden en heeft daartoe een stuk tekst aangeleverd, waarin onder andere iets gezegd wordt 

over de Schildweek als belangrijk evenement voor Steendam.  Deze opmerkingen zullen 

door de werkgroep meegenomen worden in het document. De werkgroep  bedankt 

iedereen voor het lezen en meedenken tot nu toe. 

De eerstvolgende dorpsvisiebijeenkomst zal waarschijnlijk in week 13 plaatsvinden. Die 

bijeenkomst zal in accent in het teken staan van het thema Wonen in Steendam.   

 

7. Werkgroep Versterking  - Christiaan Wiepkema en Henk Bos 

Christiaan licht de organisatie en de planning van de onlangs gestarte werkgroep versterking 

toe. Henk Bos geeft antwoord op de vraag wat dorpsvereniging, coöperatie en 

dorpsbewoners in het proces van versterking voor elkaar kunnen betekenen en doet een 

voorstel voor een aanpak waarbij we op individueel en op collectief niveau gaan nadenken 

over de toekomst van onze woningen en van ons dorp. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2FSteendam.info&data=02%7C01%7C%7C383ceef7f7d44f36868408d6a07c484c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636872852975193138&sdata=zPf9IbKc%2Ftmg5nZ4CT6M2bO01Y8G4ipEg8bSWLMCs6A%3D&reserved=0


ORGANISATIE EN PLANNING WERGROEP VERSTERKING 

De werkgroep bestaat uit 15 dorpsgenoten. Daarnaast is er begeleiding door projectleider 

Jornand Veldman en buurtregisseur Mathilde Pruntel vanuit de gemeente, en projectleider 

Hein Gerben vd Meij vanuit de NCG. De doelen van de werkgroep zijn het vergaren van 

kennis en antwoorden op vragen van leden. De 

werkgroep onderhoudt contacten met 

belangenverdedigers als de WAG, Groninger 

Bodembeweging en Gasberaad. De werkgroep 

wil nadrukkelijk als dorpscollectief optreden en 

als dorp/ vanuit het dorp plannen maken voor 

het Nationaal programma Groningen. 

Christiaan licht verder kort het plan van aanpak 

van de gemeente (mbt Steendam) toe. De inzet 

van de gemeente is dat Steendam in 2019 als 

geheel opgepakt gaat worden. De capaciteit is 

hierbij nog een uitdaging. (zie oa sheet 28). 

Er heeft een vooroverleg met de gemeente en 

de werkgroep plaatsgevonden over de opstart 

van een NPG-aanvraag voor alle plannen en 

wensen in Steendam. Binnenkort is er hierover 

overleg met de wethouder en met de NCG. 

Daarna is het plan dat de werkgroep 

tweewekelijks overleg heeft met NCG en 

gemeente. De werkgroep gaat verder op 7 mrt 

starten met een spreekuur (zie toelichting Henk 

Bos hieronder) en een Versterkingscafé in het 

dorpshuis, elke tweede zaterdag van de maand 

van 16-17 u. 

VAN ONDEREN-NAAR-BOVEN-AANPAK 

Henk Bos stelt een aanpak voor waarbij we 

proberen zelf individueel en collectief zo veel 

mogelijk zeggenschap te krijgen over wat er met 

onze huizen en ons dorp gaat gebeuren. We 

zetten daarbij in op het verkrijgen van een eigen 

budget per woning èn voor het gehele dorp. Het 

idee is dat we onder het motto ‘huis in eigen 

hand – dorp in eigen hand’ met een ‘van-

onderen-naar-boven’-aanpak het beste uit de versterkingsoperatie zullen komen. Belangrijk 

in dit proces is dat iedereen gaat nadenken over de eigen (woon)toekomst in Steendam en 

de (woon)wensen die daar mee samenhangen, en we dit vanuit Dorpsvereniging en 

Coöperatie in kaart gaan brengen in persoonlijke dossiers en een (samen met de gemeente 



opgesteld) integraal dorpsplan. Daarnaast is van belang dat we zoveel mogelijk onze kennis 

delen en ervoor zorgen dat dorpsgenoten die dat nodig hebben vanuit DVS en Coöperatie 

advies en ondersteuning kunnen krijgen bij individuele schadeclaims of over versterking van 

de woning. Claims/wensen/eisen die het individuele dossier overstijgen en het 

dorps/gebiedsbelang dienen kunnen we met breed draagvlak bij de gemeente (of andere 

instanties) aanhangig maken, waarbij wordt aangesloten en voortgeborduurd op de 

Dorpsvisie. 

Om de individuele wensen in kaart te brengen start Henk Bos gesprekken met 

dorpsbewoners. Als je hier aan deel wilt nemen, kun je Henk alvast benaderen. Deelname is 

natuurlijk geheel vrijwillig. Als bewoner hou je eigendom van en beheer over eigen dossier, 

jij beslist welke gegevens er (geanonimiseerd) ter beschikking worden gesteld op 

dorpsniveau. Duidelijk mag wel zijn dat de kracht van de samenwerking is gediend bij het zo 

breed mogelijk beschikbaar willen stellen van de ‘eigen gegevens’. 

Uit het publiek komt de vraag hoe er gezorgd wordt voor waarborging van de privacy. 

Christiaan geeft als antwoord dat het hun idee is dat de bewoner zelf de bestanden in 

eigendom ouden, en ze gaan zorgen voor een systeem waarbij er met een nummer gewerkt 

wordt. 

Uit het publiek komt daarnaast de opmerking dat het wel danig nieuwe informatie is dat het 

fijn zou zijn het nog eens na te kunnen lezen. Kan het ook op de website komen te staan, en 

kan er wellicht een voorbeeld gemaakt worden van een dossier? Christiaan en Henk geven 

aan dat dat gedaan zal worden. 

 

8. Stichting Dorpshuis – Christiaan Wiepkema 

Christiaan vertelt over de activiteiten die de Stichting Dorpshuis in 2018 heeft ondernomen. 

Zo is er een schutting geplaatst, zijn er bomen gekapt en is er grond verworven met 

betrekking tot het talud aan de zijkant van het gebouw en het hogere terrasdeel aan de 

achterkant.  In september 2018 deed de Stichting Dorpshuis een noodmelding bij de 

Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen ivm de vele scheuren in het pand, die in 

kort tijdsbestek steeds erger geworden waren. Na inspectie concludeerde de TCMG dat er 

geen direct gevaar op dat moment was.  

Wat betreft de versterking en verbouwing van het pand kan gemeld worden dat het pand 

aan de Damsterweg 20 eind 2017 zonder aanwijsbare reden van de lijst van 

versterkingsdorpshuizen is verdwenen, en tot iedereens verbazing niet als dorpshuis/ café 

mee is genomen in het HRA/model. Door een alarmbrief van de stichting en een gesprek 



met de NCG kon het tij worden 

gekeerd, komt er binnenkort 

een ‘quickscan’ (snelle 

inspectie) en binnen twee 

maanden eindelijk 

duidelijkheid. Na overleg is er 

besloten dat gezien de situatie 

de in 2018 toegekende 

subsidiebedragen ook gebruikt 

mogen worden voor 

nieuwbouw ipv verbouw. De 

Stichting Dorpshuis is zich aan 

het voorbereiden op het 

advies en heeft daarbij de 

optie sloop-nieuwbouw 

uitgewerkt.  Er is een basisontwerp en begroting gemaakt voor een eventueel nieuw pand. 

Het plan zou sluitend te maken zijn met de gelden die de versterking zou kosten. De plannen 

zullen geïntegreerd worden in de centrumplannen. 

Voor 2019 speelt er voor de Stichting Dorpshuis verder de dijkverbreding langs het 

Afwateringskanaal (Waterschapsproject vanaf de brug van Steendam tot in Tjuchem). Dit 

heeft impact op de parkeerplaats aan de overzijde van het Dorpshuis. De Stichting heeft 

hierover binnenkort overleg met het Waterschap. 

Daarnaast doet de stichting mee aan de Clubkas campagne van de Rabobank voor een 
digitale piano in het dorpshuis. Binnenkort zal hier op de website en in de Nieuwsbrief 
aandacht aan besteed worden. 
 

9. Financiën Coöperatie – Fred Mahler 

Sheet 52 geeft de financiële stand van zaken van de coöperatie weer. In 2018 hebben zich 

slechts weinig financiële transacties plaatsgevonden. De voornaamste bedragen zijn betaald 

voor gemaakte kosten voor het Project Duurzame Energie, o.m. voor de inschakeling van 

professionele expertise op specifieke terreinen. Voor de controle door de kascommissie 

hebben zich dezelfde leden aangemeld als voor de kascommissie van DVS.  

 

10. Energieproject Coöperatie – Klaas Smit 

Klaas vertelt tijdens de ALV over de huidige status van de vorderingen van het 

energieproject van de Coöperatie:  wat zijn de plannen en waar is de Coöperatie de 

afgelopen periode tegenaan gelopen?  

De Coöperatie is nog steeds bezig met het verwezenlijken van een locatie voor ons 

energiepark. De leden van de Coöperatie hebben inmiddels vele gesprekken gehad met de 

gemeente en de provincie. Helaas heeft dit traject een lange looptijd nodig, hier zijn allerlei 



oorzaken voor te benoemen. Maar waar het 

nu om gaat is dat de Coöperatie vorderingen 

maakt.  

Bij de laatste bijeenkomst is voorgesteld om 

gebruik te maken van Stichting Libau, 

adviseur van zowel de gemeente als de 

provincie. Samen met Libau heeft de 

Coöperatie in september 2018 een 

bijeenkomst georganiseerd. Hier zijn alle 

betrokken partijen (Libau, LGW, Provincie Groningen, Gemeente Midden-Groningen, NAM, 

Waterschap, Kultuurpark Damsterplas, Coöperatie Steendam)  die invloed zouden kunnen 

hebben in het vergunningentraject bijeen laten komen. Het doel was antwoord te krijgen op 

de vraag: ‘Hoe plaatsen we 7 windmolens op een juiste locatie bij Steendam?’. De 

verschillende partijen zijn daarbij in ploegjes gezet met deze opdracht, met de uitkomsten is 

Libau mee aan de slag gegaan en heeft een mogelijke locatie voorgesteld.  

Deze locatie wordt op dinsdag 19 maart besproken op het Provinciehuis, dan moet de keuze 

gemaakt worden of het door kan gaan op deze locatie. Hier zullen dan details op tafel komen 

die nodig zijn om het vergunningtraject klaar te maken. Hierna kan de Coöperatie over tot 

het uitzetten van opdrachten voor de windmolens en zonnepanelen en bij het verkrijgen van 

de vergunning kan dan de bestelling doorgezet worden, kan er een planning gemaakt 

worden voor uitvoering van het energiepark etc. Het mag helder zijn dat het nog niet zover 

is en er voor die tijd nog uitgebreid met het dorp gesproken zal worden, en er nog 

bijeenkomsten plaats zullen vinden als er meer duidelijk is.   

 

11. Onderzoek vd Coöperatie – Klaas Smit, Luc Wegman, Sander Vergeer, 

Onno Bosman 

De Coöperatie begeleidt drie studenten van de 

Hanzehogeschool bij hun afstuderen. Tijdens de ALV 

hebben deze studenten zich voorgesteld en een korte 

presentatie gegeven over wat ze voor de Coöperatie 

en dus voor het dorp onderzoeken.  

 Luc Wegman: student Bedrijfseconomie, 

 onderzoekt de businesscase van het 

 energieproject voor de Coöperatie.  

 Onno Bosman: student Accountancy, 

 onderzoekt de verduurzaming, isolatie en  de 

 Versterkingskosten.  

 Sander Vergeer: student Bouwkunde, 

 onderzoekt de bouwkundige 

 koppelkansen en waardevermeerdering in  het 

 kader van de Versterkingsoperatie.  



Het tweede gedeelte van de presentatie ging 

over de versterkingen, hoe wij die als coöperatie 

zien. Het probleem die wij als coöperatie zien is 

dat de hele situatie ons emotioneel en financieel 

raakt. Onze huizen verliezen hun oorspronkelijke 

waarde, daar waar de meeste alle dagen voor 

aan het werk zijn of al voor aan het werk 

geweest zijn. Wij zijn er van overtuigd dat de 

stempel aardbevingsschade een stempel is die voor lengte van dagen op de woningen zal 

blijven. En Hierdoor zal er dan bij verkoop altijd een discussie zijn over de waarde van deze 

woningen, dit zal dan als uitkomst een waardevermindering met zich mee brengen. Om deze 

waardevermindering tegen te gaan en er een oplossing voor te bieden hebben wij als 

coöperatie het volgende bedacht. Bij de versterkingen zullen bouwkundige ingrepen gedaan 

worden, hoe die ingrepen er uitzien is nog niet duidelijk. Maar wat we wel weten is dat er 

hierdoor kansen kunnen ontstaan (koppelkansen) hier gaat het ons dan ook om. We moeten 

met elkaar gaan nadenken over hoe die kansen er zouden kunnen uitzien en dit is voor 

iedereen persoonlijk. Volgens ons zijn er genoeg mensen die hier totaal niet mee bezig zijn, 

maar als we vervolgens vragen. Bent u tevreden over uw huidige situatie of zou u in het 

belang van de toekomst nog wel graag wat willen veranderen, begint men in eens na te 

denken. Dit is ons doel nadenken over de mogelijkheden en hiervoor hebben wij een 

opdracht bedacht voor een student bouwkunde. Hij moet er voor zorgen dat er een model 

komt waar in alle juiste vragen bij u op tafel komen en dat u kans krijgt om nadenken over 

de toekomst van u woning. En dat als de versterkingen doorgaan u met uw eigen wensen 

aan tafel zit. Deze wensen zullen voor u een waardevermeerdering naar voren brengen en er 

voor zorgen dat na al deze ellende u een bestendig duurzame toekomst te gemoed gaat. 

Onze visie is dan ook dat alle woningen die versterkt moeten worden energiezuinig, 

duurzaam en levensloopbestendig moeten zijn. Dit zal de waardevermindering vergoeden en 

weer een leefbare toekomst bieden. 

 

12. Afsluiting – Fred Mahler 

 

 


