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Quickscan levert tips op voor duurzamer complex
De quickscan 'naar een
energieneutraal appartementencomplex' heeft diverse aanbevelingen opgeleverd voor onze VvE. Zo kunnen daken, vloeren en plafonds beter worden geïsoleerd en wordt geadviseerd
om het ventilatiesysteem te
verbeteren (dat dateert uit
1979).
De scan is een eerste aanzet
tot vergroening van het meerjarenonderhoudsplan. Onderzocht is wat op dit moment het
energieverbruik is (gas en elektriciteit) en hoe daarop bespaard kan worden. Ook de
staat van de technische installaties en verlichting is geïnventariseerd.
Het rapport van de quickscan

bevat allerlei tips voor verduurzaming van het onderhoud. Samen met individuele
bewoners kan de VvE naar een
energieneutraal complex toe
werken.

tatie over onze VvE en wonnen
daarmee de quickscan. De scan
is in april uitgevoerd door Coöperatie Blijstroom, VvE's met
Energie en het Rotterdams Milieucentrum.

Een mogelijke eerste stap is
bijvoorbeeld individueel enkel
of oude generatie dubbel glas
vervangen door HR++ glas.
De plafonds van de bergingen
kunnen worden geïsoleerd. In
het rapport worden de mogelijkheden aangegeven voor
subsidiëring door het rijk.

De uitkomsten van de quickscan
zijn inmiddels gepresenteerd
aan het VvE-bestuur. Het plan is
om de powerpointpresentatie te
agenderen voor de volgende
ledenvergadering (september/
oktober), zodat alle eigenaren
en bewoners er kennis van kunnen nemen en mee kunnen
denken over vervolgstappen.

De quickscan is gemaakt als
onderdeel van de cursus Rotterdamse VvE's met Energie,
waaraan namens onze VvE
Marga Scholte en Hans Hiddink
hebben deelgenomen. Zij hielden een enthousiaste presen-

Patrick is de
held van het
Zuiderterras
Doordat hij in de
nacht van 11 op 12
april een inbreker
op heterdaad betrapte en in de
kraag greep, heeft
Patrick Lips uit flat
D een eind gemaakt
aan de inbraakgolf
in onze kelderboxen. Een paar
dagen later werd hij
door het wijkteam
in het zonnetje gezet in het politiebureau (foto) en diezelfde avond kreeg hij tijdens onze ledenvergadering een woord
van dank en bloemen van het bestuur. Kent u Patrick? Lees meer
over hem in de rubriek 'Bewoner in beeld' op pagina 3.

Nieuw veiligheidsplan
Het plan om te investeren in
camerabeveiliging en betere
controle op de sleuteluitgifte
is nog niet uitgevoerd.
Bij een inventarisatie bleken
130 VERSO-sleutels niet te traceren. Volgens Safe, de leverancier van de sleutels, is het computersysteem dermate ingewikkeld en verouderd dat het te
kostbaar zou zijn om als VvE
zelf de sleuteluitgifte te beheren. Daarom wordt er gewerkt
aan een nieuw beveiligingsplan.
Voor de buitenste schil, dat wil
zeggen elf deuren op maaiveld
en op niveau 3 die als eerste
toegang bieden tot ons complex, kan een nieuw systeem
worden aangeschaft. Bewoners
krijgen dan een tag (druppel,
klein plaatje) voor de sleutelbos
waarmee ze de deur via een
nieuw elektronisch systeem
kunnen openen.
Zie verder pagina 2

Mogelijk groene daken op woningen Carnissesingel
Tijdens een bijeenkomst voor VvE's over
duurzaam bouwen is onze voorzitter Marga
Scholte enthousiast geraakt voor groene daken. Ze nam deel aan een workshop en op
het balkon bij nummer 13 staat inmiddels
een proefopstelling (foto rechts).
Het idee is om de daken op de appartementen
aan de Carnissesingel, waar veel bewoners van
het Zuiderterras zicht op hebben, te vergroenen.
"Groene daken hebben diverse voordelen", vertelt
Marga. "Het is niet alleen een vriendelijk aangezicht voor omwonenden. Groene daken houden
ook regenwater vast, dat gedeeltelijk verdampt
waardoor het rioolstelsel minder wordt belast.
Bovendien gaat het dak zeker twee keer zo lang

mee, wat voor onze VvE behoorlijk scheelt in de
onderhoudskosten."
Marga wil namens het VvE-bestuur na de zomervakantie offertes aanvragen bij bedrijven die
groene daken aanleggen. "We willen het groen
niet inzaaien, zoals op de nieuwe daken van het
winkelcentrum boven Primark en Dirk. Je kunt
ook matten met sedumplantjes laten leggen, zodat je een kant-en-klaar, egaal begroeid dak
hebt."

Tijdens de bijeenkomst op 6 juni bij ICDUBO op Heijplaat is Marga Scholte gefilmd door het Rotterdams
Milieucentrum. Later zijn bij de start van de plaatsing
van de LED-verlichting ook video-opnames gemaakt.

Marga verwacht haar voorstellen nader toe te
kunnen lichten op de komende ledenvergadering.
De kosten voor de groene daken kunnen meevallen. De gemeente Rotterdam heeft een subsidieregeling voor groene daken; daarnaast kan ook
een aanvraag worden ingediend voor een bewonersinitiatief. Marga wil met de leverancier afspreken dat de aanleg van de groene daken
werkgelegenheid oplevert voor mensen uit de
wijk ('social return on investment').

Nieuw plan voor betere beveiliging van ons complex
Vervolg van voorpagina
De tags worden op naam uitgegeven door de VvE (alleen
aan eigenaren-bewoners),
waardoor misbruik zoveel mogelijk wordt beperkt. De VERSO-sleutel blijft dan in gebruik
voor de overige deuren. Volledige vervanging van alle mechanische sloten in de deuren
van de openbare ruimtes is
erg kostbaar; wellicht kan het
systeem later worden uitgebreid met de overige deuren.
In het complex kunnen op
'gevoelige' plekken - zoals de
containerruimten - 10 à 12
camera's worden geplaatst
(niet 28, zoals eerder voorgesteld). De beelden zijn toegankelijk voor de VvE maar zullen

alleen indien nodig - na calamiteiten - worden bekeken.
Het bestuur heeft bewust gewacht met de uitvoering van de
veiligheidsmaatregelen omdat
het gaat om een aanzienlijke
investering. Daarbij komt dat
het een complexe situatie is
doordat de nieuwe systemen
(sleutels en camera's) goed gekoppeld moet worden, wat geen
alledaags karwei is met de verschillende flatgebouwen van ons
complex. Vanwege het kostenaspect en het beheer wil het bestuur de beveiligingsmaatregelen door één bedrijf laten uitvoeren. Diverse firma’s hebben
al aangegeven dat ze onvoldoende expertise hebben om de
camera's, de elektronische be-

veiliging met het nieuwe sleutelsysteem, én de bekabeling te
leveren. Inmiddels heeft een
bedrijf aangegeven wél het hele
pakket te kunnen verzorgen.
Mogelijk worden ook aan andere
leveranciers offertes gevraagd.
Het nieuwe veiligheidsplan
wordt zo snel mogelijk voorgelegd aan de ledenvergadering,
nadat het eerst is besproken
met de nieuwe veiligheidscommissie. Daarin hebben van elke
flat twee bewoners zitting: flat A
mevrouw P.M. Amperse en mevrouw E. van Wel, flat B W.A.
Vernes en R.J.C. Klingens, flat C
mevrouw D. Teunissen en
M. Kramer, en flat D mevrouw
P. Akkerman, mevrouw B. Lips,
H. Hiddink en E.F. Hilgers.

Nieuwe LED-lampen: meer licht
en fors lagere energiekosten
De LED-verlichting is geplaatst! Ed Scholte en Rob
van Leeuwen van Allinled
(foto) hebben begin juni in
alle openbare ruimten van
ons complex de TL-verlichting vervangen door LEDlampen. Die zorgen voor
meer licht in de hallen en
gangen, en leveren een
aanzienlijke energiebesparing op, die kan oplopen tot
90 % van de jaarlijkse
stroomkosten.
Het energieverbruik van de
nieuwe verlichting is vele malen lager doordat de LEDlampen minder elektriciteit
verbruiken. Bovendien branden de meeste lampen niet
meer continu. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden is
ook voor flat C en D de tijdschakelaar gevonden, zodat de
verlichting in de hallen rond de
lift bij daglicht kunnen worden
uitgeschakeld. Alleen in de entreehallen op niveau 3 en niveau 1 blijven alle lampen dag
en nacht aan. In alle andere
ruimten, dus ook de gangen
bij de voordeuren van de woningen, staan de lampen uit of

op spaarstand en springen direct aan als de sensoren signaleren dat er iemand de ruimte
betreedt.
Bij het plaatsen van de nieuwe
verlichting zijn de lampenkappen uit kostenoverwegingen
niet vernieuwd. De meeste kappen verkeren in goede staat en
kunnen nog geruime tijd mee.
Daar komt bij dat de plafonds
onder en rond de kappen bij de
laatste onderhoudsbeurt niet
volledig gewit zijn, waardoor bij
plaatsing van nieuwe, kleinere
lampenkappen de plafonds een
extra verfbeurt nodig zouden
hebben.
De VvE heeft 40.000 euro geïnvesteerd in de LED-verlichting.
Pas begin 2016, als na de meteropname in december de
jaarafrekening van Eneco binnen is, blijkt wat we met de
maatregel besparen (over de
eerste zes maanden). Tijdens
de werkzaamheden zijn op diverse plaatsen elektriciteitspunten ontdekt die niet voor rekening van de VvE maar voor individuele eigenaren zouden moeten zijn. Dit levert ook kleine
besparingen op.
De lagere energiekosten
worden gebruikt om de
LED-verlichting (versneld) af te schrijven, zo
heeft de algemene ledenvergadering van 15 april
jongstleden besloten.
Overigens zorgen de 266
verlichtingsarmaturen in
de openbare ruimtes
slechts voor een klein
deel van het collectieve
elektraverbruik: trappenhuizen 14%, kelder 2%,
en galerijen 2%. De dakventilatoren vergen bijvoorbeeld 41%, de cvketels 16%, en de liften
8% van het jaarlijkse
stroomverbruik voor rekening van de VvE, zo
blijkt uit de energyscan.

Bewoner in beeld
Patrick Lips, woont op het Zuiderterras in flat D, getrouwd
met Bianca, twee dochters. Beroep: huisman. Had een eigen
stukadoorsbedrijf maar moest
door een ongeval stoppen met
werken.
Hoe is het wonen hier?
"Perfect, ik heb geen klagen. We
hebben een fijne woning en je
zit overal dichtbij: winkels,
openbaar vervoer naar de stad.
Ik kom uit Brabant. Mijn ouders
wonen in Etten-Leur, maar ik
zou daar zelf niet meer naar terug willen."
Wat doe je voor de buren?
"Ik houd het allemaal een beetje
in de gaten in onze flat. Als ik
bijvoorbeeld een auto op het
terras geparkeerd zie staan, bel
ik Klaas. Ik heb ook veel contact
met Marga, die heeft me gevraagd of ik voor de VvE het beheer kan gaan doen voor een
nieuw elektronisch sleutelsysteem. Mijn vrouw Bianca doet
met Marga de rechtszaak over
de parkeergarage."
Waar wil je oud worden?
"Hier! Nee, ik wil niet terug naar
Brabant. Daar is het 'ons kent
ons'. Er wordt veel gepraat en
iedereen weet alles van elkaar.
Dat is niks voor mij. Hier woon
je lekker rustig. In onze flat
zeggen de mensen elkaar wel
gedag gelukkig. Het enige wat
ik jammer vind is de onderverhuur. Daardoor zie je steeds vaker nieuwe bewoners."

Zienswijze ingediend over Hart van Zuid
Namens onze VvE heeft de heer Kranendonk van ARAG Rechtsbijstand een zienswijze ingediend over het Bestemmingsplan en Milieueffectrapport Hart van Zuid
die onlangs ter inzage lagen.
In de zienswijze wordt gesteld dat er geen voldragen onderzoek heeft plaatsgevonden naar
de gevolgen van het plan voor bewoners van
het gebied, noch een voldoende belangenafweging tussen nieuwe gewenste ontwikkelingen
en de belangen van bewoners van de appartementen Zuiderterras.
Er is sprake van een enorme uitbreiding van de
detailhandel, aldus de zienswijze. Daarbij wordt
gewezen op vermindering van de behoefte aan
detailhandel en de huidige leegstand. Zowel de
detailhandel als de daarmee gepaard gaande
verandering van de infrastructuur worden niet
gemotiveerd.
Vermindering woon- en leefkllimaat
De brief vervolgt: "Mocht er wel sprake zijn van
een enorme groei van de behoefte aan detailhandel in dit gebied, en mocht daarom inderdaad het plan voorzien in een enorme aantrekkingskracht op de regio, dan levert dit meteen
voor de bewoners van het Zuiderterras/Carnissesingel een zeer groot probleem op, want dan
zullen zij geen parkeerplek kunnen vinden bij
hun appartementencomplex. Daarnaast zal
door het verdwijnen van al het groen, de verminderde privacy en door de toename van de
geluidsoverlast sprake zijn van een zeer grote
vermindering van het woon- en leefklimaat."

De heer Kranendonk verwijst op de door twee bewoners ingediende zienswijzen "die u als integraal
onderdeel van mijn zienswijze moet beschouwen.
De bewoners voelen zich door uw college in de
steek gelaten. Hun parkeerplaatsen zijn opgeofferd voor bezoekers aan het gebied, met name 's
avonds is er sprake van een zeer vervelende omgeving voor bewoners."
Geluidsoverlast door busroute
De busroute zal voortaan onder het gebouw van
mijn cliënt (lees: de VvE) gaan doorlopen, zo is
verder te lezen. Dit zal voor de bewoners voor
zeer grote geluidsoverlast en uitlaatgassen zorgen.
Het autovrij maken van de Gooilandsingel heeft
volgens de zienswijze geen enkele toegevoegde
waarde omdat de huidige boulevard van dit gedeelte naar Ahoy voldoende capaciteit heeft om
de (verwachte) toeschouwersaantallen te kunnen
verwerken. "De bestaande aanvoer van bussen
naar het metrostation kan gehandhaafd blijven,
het uitgaande busverkeer kan worden omgeleid
via de Pleinweg/Strevelsweg."
Geen redelijke alternatieven
Door de eenzijdige visie op het winkelcentrum en
de verlegging van de busbaan lijken redelijke alternatieven al bij voorbaat uit het oog verloren te
worden, zo wordt in de zienswijze geconcludeerd.
"Dit is daarom ook een reden waarom de Milieu
Effect Rapportage, bij deze uitgangspunten, geen
oog heeft voor het meest milieuvriendelijke alternatief."

Terrassen weer helemaal schoon
Onze schoonmaker Mesjid
heeft onlangs
de grote terrassen (Zuiderterras en
Carnissesingel) helemaal
schoongemaakt.
Met een hogedrukspuit zijn
het zwerfvuil
en onkruid
verwijderd,
waardoor de
entrees van
ons complex
er weer pico
bello bij liggen. Vooral het uitzicht vanaf de balkons van flat A, B
en C is flink opgeknapt. Op de foto is ook goed te zien waar de VvE
groene daken wil realiseren (zie pagina 2 van deze nieuwsbrief).
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