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Er is een mooi resultaat met 
betrekking tot het energieverbruik. 
Het resultaat is een optelsom van 
de toepassing van LED-
verlichting en zonnepanelen en is 
zichtbaar in de afname van het 
verbruik. 
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VERDUURZAMING

Aanpassing 
ventilatie en isolatie!

Sociaal jaarverslag 2020 Serviceflat De Horst

Uitvoering van aanpassing elektra 

groepenkasten in alle appartementen en 

aanpassing van de ventilatie in alle blokken in 

het complex. 

Om minimaal energielabel C te scoren voor alle 

appartementen is er opdracht gegeven voor 

gedeeltelijke isolatie van de zolders, isolatie 

van het plafond in de parkeergarage en isolatie 

van de spouwmuren. 

In verband met aanpassing van de NEN 7120 

naar de NTA 8800 is het isoleren in de 

MEERJARENONDERHOUDSPLANNING 

(MJOP) naar voren gehaald. 

Alle appartementen voldoen binnen de 

huidige wet- en regelgeving voor de 

komende 10 jaar aan de wettelijke eisen en 

normen. De uitvoering van de isolatie is 

uitgevoerd in 2021. 

  

GASVERBRUIK

2020

• Narrowcasting 
• Electra groepenkasten aangepast
• Led-verlichting in algemene ruimten 
• Vervanging ventilatieboxen 
• Tuinverlichting 
• Verlichting Vide 

WACHTLIJSTEN

26 inschrijvingen op de wachtlijst voor 2-KA en 

33 inschrijvingen voor de 3-KA. 

21 wachtenden hebben voorkeuren in 

appartement of specifiek jaar van benaderen 

aangegeven. 

Een aantal inschrijvingen heeft aangegeven er 

nog niet aan toe te zijn om te huren in de 

serviceflat. 

Maandelijks zijn er aanmeldingen voor de 

wachtlijst. I 

Op 3 oktober 2020 was er een “Open Dag” op 

afspraak in verband met het coronavirus.

Er zijn zijn 12 afspraken gemaakt.

MAATJE IN ZEELAND

We hebben een contractuele samenwerking met 

Maatje in Zeeland met betrekking tot de 

persoonsalarmering.

In 2020 is dit verder uitgebreid. Voor de avond- en 

nachtsituatie is een intercomfunctie aangebracht 

voor de op afstand te bedienen voordeur als er zich 

calamiteiten voordoen.

Ook met 
betrekking tot het 
gasverbruik zijn er 
forse besparingen 
gerealiseerd. 

OPBRENGST ZONNEPANELEN

Er is ruim 155 MWh opgewekt. Het 
jaarverbruik van een gemiddeld 
huishouden is 3,5 MWh (3500 KWh). 

Vanaf installatie tot en met eind 2020 is 
er bijna 169 MWh opgewekt, ruim 
66.225 kg. CO2 uitstoot bespaard en 
zijn er 1977 bomen geplant. 

Elektrische laadpaal:
Er zijn totaal 336 oplaadmomenten 
geweest in 2020. Hiermee is een 
kleine 2.000 kWh “omgezet”. 

ZELF 
AANGEBRACHTE 
VOORZIENINGEN

Er zijn twee aanvragen in het kader van 

ZAV. Eén daarvan is een pilot (installatie airco) 

en wordt gerealiseerd in 2021.

 De andere betreft een afspraak met een 

nieuwe huurder, zij betalen 50% mee aan 

renovatie van de badkamer. 

Er zijn verschillende thuiszorgorganisaties in 

het complex die geplande en ongeplande zorg 

leveren. Dit kan zowel geïndiceerde zorg als 

niet geïndiceerde zorg zijn. 

Er zijn informele contacten. Er wordt niets 

gerapporteerd of vastgelegd over huurders in 

het kader van de privacy wetgeving. 

Met de wijkverpleegkundige van Allevo is er 

maandelijks een contactmoment. 

De toegang tot de appartementen verloopt via 

het sleutelkluissysteem met cijfercode. 

MARSAKI VASTGOEDADVIES

Als kleine organisatie hebben we met Marsaki 

Vastgoedadvies een meerjarige overeenkomst 

afgesloten voor ondersteuning op het financieel en 

technisch beheer.

Op financiëel gebied is er regelmatig overleg . Het 

facturatieproces verloopt via Twinq, waarbij 

facturen digitaal verwerkt en geaccordeerd worden.

Elk kwartaal worden de kwartaalcijfers 

besproken en aan de hand daarvan een 

kwartaalrapportage gemaakt als verantwoording 

naar de directeur-bestuurder. 

Ook op het gebied van onderhoud en projecten is 

er regelmatig contact op ad-hoc basis. De 

samenwerking is constructief en prettig. 

BOUWBEDRIJF VAN DE LINDE

Ook met Bouwbedrijf Van de Linde hebben we een meerjarige overeenkomst 

voor de uitvoering van het planmatig onderhoud, projecten en renovaties. 

Op het gebied van afstemming, planning en voortgang van werkzaamheden 

hebben we gezamenlijk gezocht naar een betere samenwerking en onderlinge 

communicatie. Door het driewekelijks overleg houden we de actiepunten en 

voortgang van werkzaamheden overzichtelijk. 

Kwalitatief wordt er zeer goed werk geleverd. In de mee-denk fase missen we als 

organisatie soms de voordeliger variant. Hierover zijn gesprekken gevoerd en 

wordt er gewerkt aan procesmatige verbeteringen. 

THUISZORGORGANISATIES

RESIDENTIE STADSPARK

Twee keer per jaar is er een burenoverleg 

tussen Residentie Stadspark en De Horst. Dit in 

het kader van “een goede buur is beter dan een 

verre vriend”. 

Er is samengewerkt door gezamenlijke 

vervanging van de buitenverlichting. 
INZET ADVISEURS

Met betrekking tot interieur is er advies 

gevraagd bij GREENdotDESIGN rondom de 

ontwikkeling van de entree (realisatie 2021).

  

Op het gebied van installaties wordt er advies 

gevraagd aan WE-advies, die verschillende 

projecten naar tevredenheid begeleid heeft. 


