CO2-neutraal
met duurzame
woningen.

Fijn en betaalbaar wonen, daar zorgen we voor!
Daarvoor verbeteren we de woonkwaliteit en verduurzamen we uw woning.
Vanaf 2050 moeten alle gebouwen in
Nederland CO2-neutraal zijn. Casade moet
haar 11.500 woningen dus duurzamer maken.
Om dit te behalen investeren we nu al in de
toekomst. Dat doen we door woningen op te
knappen en te verbeteren, ook wel
Woningverbetering. Zo houden we de
woonlasten voor onze huurders beheersbaar
én bieden we goede en comfortabele
woningen.
Wat betekent woningverbetering?
We zorgen er voor dat onze woningen minder
energie nodig hebben. Dit doen we door goed
te isoleren, denk aan gevel- en dakisolatie. De
energie die een woning verbruikt wekken we
zo duurzaam mogelijk op, bijvoorbeeld met
zonnepanelen. Daarnaast maken we zo veel
mogelijk woningen al gasloos.
Maar een duurzame woning betekent meer
dan een laag energieverbruik. Het betekent
ook meer comfort en een gezonder
binnenklimaat door goede ventilatie. We
zorgen voor goede kierdichting tegen tocht en
plaatsen we een automatisch
ventilatiesysteem, zoals een warmte-terugwin-installatie (WTW).
Voorbereiding
De Woningverbetering van uw woning staat
gepland in 2023. De afgelopen tijd hebben we
onderzocht welke maatregelen en
werkzaamheden mogelijk zijn.

Ook hebben we u gevraagd een vragenlijst in
te vullen. Deze uitkomsten hebben we met de
klankbordgroep besproken en met u gedeeld
in onze nieuwsbrieven. Wat het beste is voor
uw woning werken wij uit in een Verbeterplan.
Hierover denkt de klankbordgroep actief mee.
Verbeterplan
Als de plannen klaar zijn bespreken we dit met
de klankbordgroep. Ook ontvangt u van ons
een Verbeterplan. Hierin staat alle informatie
over de Woningverbetering van uw woning.
We verwachten dat deze na de zomer klaar is.
In deze periode kunt u in een modelwoning
zien welke duurzame installaties we gaan
toepassen en wat dit inhoudt. Daarnaast
presenteren wij de plannen tijdens een
informatiebijeenkomst.
Informatiemarkt
Om een goed Verbeterplan te maken vinden
wij uw mening belangrijk. Hoe denkt u
Woningverbetering? We laten tijdens de
Informatiemarkt zien wat het allemaal
betekent en gaan graag met u in gesprek.
Samen gaan we voor
fijn en betaalbaar wonen!

CO2-neutraal
met duurzame
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Uw gegevens
Naam:
Adres:

Lever deze flyer met antwoorden vóór 25 juli bij ons in: tijdens de
Informatiemarkt of bij de lege woning Pieter Bruegelstraat 40.

Wat vond u goed en waar wordt u enthousiast van?

Heeft u misschien nog een tip voor ons?

Heeft u misschien nog vragen of zorgen?

