
Mijne heren, 
 
De afgelopen maanden zijn wij een aantal keer bij elkaar geweest, om samen te zoeken naar een 
oplossing voor de problemen die de bewoners van de wijk De Teuge ervaren. Ik wil u allereerst 
bedanken voor uw tijd en uw inzet. Ten aanzien van de inventarisatie van, en het onderzoek naar, de 
problematiek zijn een aantal goede stappen vooruit gezet. 
 
Tegelijkertijd heb ik moeten constateren dat een oplossing voor de bewoners nog niet in zicht kwam. 
Dat is erg jammer, omdat een van de doelen van ons overleg was dat de bewoners de komende 
winter over een adequate warmtevoorziening zouden beschikken. Om dit doel toch te behalen, zijn er 
na ons overleg van 21 april jl. een aantal overleggen geweest tussen de heer De Lange, de heer Jutte 
en de bewoners. In deze overleggen zijn afspraken gemaakt, waarover ik u telefonisch al heb 
ingelicht. 
 
Oplossingen 
Om tot een oplossing te komen, willen wij het technische en het juridische traject scheiden. Ten 
aanzien van het technische traject wordt het concept van een collectieve WKO losgelaten. In plaats 
daarvan kan iedere bewoner kiezen voor het verketelen van zijn woning of het realiseren van een 
individuele WKO. Het is de bedoeling dat de kosten hiervoor uit een Fonds worden betaald, dat gevuld 
wordt met een nog nader te bepalen kapitaal per woning.  
 
Het doel van het Fonds is om de warmtevoorzieningen voor de komende winter aangepast te hebben. 
 
Uw bijdrage aan het Fonds. 
Om een op te richten Fonds te laten slagen, moet het worden gevuld door verschillende partijen en 
met verschillende vormen van kapitaal. Natuurlijk zal er geld moeten worden gestort, maar ik kan mij 
voorstellen dat diverse partijen een bijdrage in natura kunnen leveren. Ik denk dan aan: 
 

- Bouwers kunnen uren/werkloon voor de bouwkundige aanpassingen inbrengen. 
- Bewoners kunnen de huidige warmtepomp (die nog niet is afgeschreven) inbrengen. 
- De gemeente kan de legeskosten inbrengen. 
- Een installateur kan het installatiewerk inbrengen. 
- Etcetera 

 
Ik doe een dringend beroep op u om voor ons komende overleg (30 augustus) na te denken over 
welke bijdrage u kunt leveren aan het Fonds. Van belang is dat het deelnemen aan het Fonds niets 
zegt over uw juridische aansprakelijkheid, maar des te meer bij uw betrokkenheid bij de problemen 
waar de bewoners tegenaan lopen. 
 
De uiteindelijke verrekening van datgene dat u in het Fonds heeft ingebracht, zal plaatsvinden nadat 
in het juridische traject is bepaald wie er voor welk deel verantwoordelijk is en, dus, wie voor welk deel 
zal moeten betalen.  
 
Projectplan 
De heer Jutte heeft aangeboden om het voortouw te nemen bij het opzetten van een projectplan voor 
het Fonds. Hij zal dit uitbesteden aan Bas de Zwart. Tijdens ons komende overleg wil ik dit projectplan 
met u bespreken. U zult van tevoren een concept krijgen.  
 
Vragen 
Als u vragen heeft, beantwoord ik die graag. U kunt mij het beste mobiel bereiken via 06-13105955. 
Mailen kan natuurlijk. Ik wil u vriendelijk verzoeken uw mail dan ook cc naar Vico van Damme te 
sturen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Gerben van der Steen 
Voorzitter overleg De Teuge 
 


