Woningisolatie in de Hoevenbuurt
Veel mensen in de Hoevenbuurt willen hun woning isoleren. Ze komen dan van alles tegen,
zoals water in de kruipruimte, slechte vloeren en muren zonder goede spouw.
Bewonersvereniging de Twaalf Hoeven, Wijkteam Plaswijck en Energie Coöperatie Gouda
wilden de bewoners verder helpen, en organiseerden een avond speciaal over isolatie. Net
als de eerdere energiecampagne deden ze dat in samenwerking met de WoonWijzerWinkel
en de gemeente.
De hele buurt kreeg een uitnodiging van de gemeente en een leaflet van de
bewonersvereniging. De avond vond plaats in basisschool Het Vlot. Meer dan vijftig mensen
kwamen erop af. Isolatiematerialen lagen uitgestald en tijdens de inloop werd het al gezellig
druk bij de uitstalling.
Na een welkom door de bewonersvereniging en
een korte blik in de toekomst door de gemeente
startte de WoonWijzerWinkel met een verhaal
toegespitst op woningen in de Hoevenbuurt. Zo
werd uitgelegd wat moet je doen met
bodemverzakking, water in de kruipruimte en
kapotte vloeren. En wanneer je vloerisolatie
neemt en wanneer bodemisolatie. Als de buren
niet meedoen met spouwmuurisolatie, kan er
een scheiding in de spouw aangebracht
worden, zodat je alleen je eigen woning isoleert.
Ook kwamen bewonerservaringen naar voren.
Zo wilden bewoners gezamenlijk het dak van
een heel blok woningen buitenaf isoleren, maar
ze werden weerhouden omdat daarvoor een
vergunning aangevraagd moet worden.
Tijdens de avond bleek dat er voor elke situatie een goede oplossing is. Bij vloerisolatie wordt
meteen het vocht uit de kruipruimte aangepakt. Als de buitenmuur geen geschikte spouw
heeft, kun je de muur aan de binnenkant isoleren.
Er was nog wat verwarring over de kosten voor een advies. Als je
alleen wilt dat er iemand langskomt om te kijken of vloer of
muurisolatie mogelijk is, en welke oplossing het best past, dan is
dat gratis. Als je een uitgebreider advies wilt, waarbij ook naar de
installaties zoals de ketel en de ventilatie wordt gekeken, dan kost
een advies € 69,-.
De WoonWijzerWinkel organiseert binnenkort een collectieve
inkoop vloerisolatie. Interesse? Bezoek dan
www.woonwijzerwinkel.nl/hoevenbuurt. Meer informatie over
isolatie is te vinden op
www.woonwijzerwinkel.nl/oplossing/isolatie.

