
Woningbouwvereniging Maarn is in februari 2020 gestart met het opstellen van een 

toekomstbestendig Wijkplan Tuindorp. De bewonerscommissie Tuindorp heeft eind 2021 

nadrukkelijk aangegeven dat het voor de bewoners van Tuindorp niet naar tevredenheid 

was verlopen en heeft aan Woningbouwvereniging Maarn voorgesteld om intensief mee te 

gaan denken over het Wijkplan. De bewonerscommissie Tuindorp, Woningbouwvereniging 

Maarn en de Huurdersraad Maarn-Maarsbergen hebben afgelopen jaar alle mogelijkheden 

onderzocht en besproken. Daarbij was ook de Woonbond en de VBMM (Vereniging 

Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen) betrokken. In deze folder presenteren we de 

plannen voor uw woning. We zijn heel benieuwd wat u ervan vindt.  

Hoe gaan we verder? 
 
Na de informatieavond op 26 januari verzamelen we alle op- en 

aanmerkingen en passen we het plan waar dat kan aan.  

Hierna gaan we op zoek naar een aannemer die de 

werkzaamheden uit gaat voeren. Met deze aannemer komen we in 

de loop van dit jaar bij u langs om naar uw specifieke situatie te 

kijken en alle bijzonderheden met u te bespreken. We vragen u 

daarna in te stemmen met het wijkplan. Als 70% van de bewoners 

ermee instemt, kan het plan doorgaan.  

De bedoeling is dat we begin 2024 starten met de 

werkzaamheden. We houden u uiteraard op de hoogte. 

 

 
Sociaal Plan 
 

Voor Tuindorp is een Sociaal Plan opgesteld. Hierin staan uw 

rechten en plichten beschreven. U leest hier onder andere hoe wij 

u willen informeren en dat we een ruimte reserveren waar u 

tijdens de werkzaamheden even in alle rust kunt zitten of werken. 

Het Sociaal Plan is in te zien op de website.  

 

 
Waar vindt u meer informatie? 
 

Op de website www.wbvmaarn.nl leest u alle informatie over het 

wijkplan. We houden u verder schriftelijk op de hoogte van de 

toekomstige stappen. Heeft u vragen, neem dan gerust contact op.  

 

U kunt een e-mail sturen naar bewonerszaken@wbvmaarn.nl.  

 

Wilt u uw vraag liever persoonlijk bespreken, neem dan contact 

op met woonconsulent Els van Tuinen via telefoonnummer  

0343 – 44 37 78. Zij is van dinsdag tot en met donderdag in de 

ochtend bereikbaar. 

Wijkplan  

Tuindorp 
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Belangrijke zaken die we 
hebben bereikt 
 
•    Het monumentale karakter van Tuindorp wordt 

niet aangetast. 
•    Alle huidige huurders kunnen in Tuindorp 

blijven wonen. 
•    Woningen worden niet gesloopt. 
•    De gekozen maatregelen kunnen in bewoonde 

staat uitgevoerd worden. De maatregelen 
leveren u zo min mogelijk hinder op. 
Ingrijpende werkzaamheden worden uitgevoerd 
als de woning leeg komt. 

•    De maatregelen leveren een besparing op het 
energieverbruik op, als uw stookgedrag 
tenminste gelijk blijft. 

•    Alle maatregelen die we nemen leveren 
verduurzaming op voor de lange termijn.  
De isolatiemaatregelen die we nu nemen, 
samen met  een toekomstige renovatie als de 
woning leeg komt, zorgen ervoor dat Tuindorp 
geschikt is voor de toekomst.  

 
Verder is het goed om te weten dat huurders 
wettelijk geen huurverhoging krijgen voor  
de isolatiemaatregelen.  

 

Werkzaamheden voor de woningen die in de jaren ’50 gebouwd zijn, 
worden voorafgegaan door een rode stip. 
 
Werkzaamheden voor de woningen die in de jaren ’20 gebouwd zijn, 
worden voorafgegaan door een groene stip.

Wat gaan we in uw woning doen?

Dakkapellen 
We vervangen alle dakkapellen door een goed 
geïsoleerde dakkapellen met HR++ glas. De afmeting 
aan de binnenkant blijft gelijk. De buitenzijde van de 
nieuwe dakkapel werken we volledig af.  
De binnenzijde wordt door de bewoners verder 
afgewerkt (geschilderd).

Spouwmuurisolatie 
In de jaren ’50-woningen brengen we 
spouwmuurisolatie aan. (De andere woningen 
hebben geen of onvoldoende spouw.)

Isolatieglas 
We vervangen het glas door 
HR++ glas. Waar nodig passen 
we hiervoor de ramen en 
kozijnen aan. In het glas 
komen ventilatieroosters. 

Mechanische ventilatie 
Alle woningen krijgen vraaggestuurde 
mechanische ventilatie. Dit ventilatiesysteem 
past de luchtverversing automatisch aan, aan 
wat nodig is op dat moment. 

Geluidisolatie bij mutatie 
De woningen uit de jaren ’20  
zijn gehorig. De muur tussen 
twee woningen wordt 
geïsoleerd zodra één van de 
twee woningen leeg komt. 

Geïsoleerde buitendeur 
De voordeur vervangen we door een 
goed geïsoleerde buitendeur.

Kieren dichten 
In alle woningen worden 
de kieren gedicht.

Vloerisolatie 
In de jaren ’50-woningen brengen we vloer-
isolatie aan onder de houten vloerdelen. 
(In de andere woningen is geen of niet genoeg 
kruipruimte hiervoor.)
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