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openbare ruimtesVerduurzaming 

De Glazenwagen  

Hoe ver zijn we?
Volgend jaar starten we met de verduurzaming van
woongebouw De Glazenwagen. In deze nieuwsbrief  
stellen de leden van de Meedenk- en Klanbordgroep  
zich aan u voor. Met de Meedenkgroep bespreken 
we het Sociaal Plan voor de Glazenwagen.
 
Uitvoering
Aannemer Van der Leij uit Amsterdam is voorlopig gekozen om het werk 
uit te voeren. Met Van der Leij werken we de plannen verder uit. Daarna 
moeten de plannen goedgekeurd worden door de directie en de Raad 
van Commissarissen van Intermaris. Na de goedkeuring kan Van der Leij 
starten met het voorbereiden van de werkzaamheden.

Heeft u nu al vragen?
U kunt contact opnemen met met Suzanne van de Kuilen, 
Regisseur Wonen. Zij is telefonisch bereikbaar via 088 25 20 100  
of stuur een e-mail naar duurzaamwonen@intermaris.nl  



‘.

contact

Intermaris

Vestiging Hoorn (hoofdkantoor)

Maelsonstraat 12, 1624 NP Hoorn  

Postbus 554, 1620 AN Hoorn

Vestiging Purmerend

Kometenstraat 6, 1443 BA Purmerend

Postbus 554, 1620 AN Hoorn

info@intermaris.nl

www.intermaris.nl
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Meedenkgroep 
stelt zich voor

Petra Lommer (nr 1) 
Ik hoop dat ik via de opmerkingen die binnenkomen van mijn 

medebewoners bij kan dragen aan een goed verloop van de 

verduurzaming van onze woningen. Ik ga mijn best doen! 

Herry Beentjes (nr 3) 
Vanuit mijn ervaring in het bedrijfsleven zou ik graag:

• zorgen voor een open gesprek en duidelijke communicatie 

 tussen bewoners en Intermaris;

• opkomen voor de belangen van de bewoners; 

• een bijdragen leveren aan gezamenlijke activiteiten en 

 aanschaf van goederen.

Cor van Iperen (nr 8) 
Ik denk graag mee over de verduurzaming.

Cees Schouten (nr 35) 
Ik zat 20 jaar in het bestuur van de voormalige Huurders-

vereniging Glazenwagen. Ik zette me altijd in om het gebouw 

te verbeteren en het contact tussen de huurders goed te 

houden. Ik hoop dan ook met deze groep en Intermaris tot een 

bevredigend resultaat te komen. Mijn aandacht gaat vooral uit 

naar de centrale en kleine hallen en het Sociaal Plan.

Wim Jager (nr 44) 
Ruim 10 jaar zat ik in het bestuur van de Huurdersvereniging 

Glazenwagen. Ik ben secretaris en notulist van de Meedenk-

groep. Ik denk mee over de rechten en plichten van bewoners.  

en let ik erop dat er gezorgd wordt voor bewoners die geestelijk 

moeite hebben met de verduurzaming van het woongebouw. 

We hebben een gezamenlijk einddoel; minder energiekosten. 

Klankbordgroep
Hennie Knipmeijer (nr 22) 
Vanuit de praktische instelling van vrouwen denk ik mee 

over de verduurzaming.  

Willem Jonkman (nr 58) 
Eind jaren ‘70 heb ik letterlijk via mijn werk mijn ‘steentje 

bijgedragen’ aan de bouw van ‘de Wagens’. Ik leverde toen 

als chauffeur de bouwmaterialen. Nu hoop ik dat figuurlijk te 

doen door aanspreekpunt te zijn voor de bewoners. 

Netty Medgod (nr 72) 
Het meedoen aan de Klankbordgroep vind ik zinvol. 

Ik vind het belangrijk dat ook de gemeente meewerkt om 

de woonomgeving aan te passen. Daar wil ik graag energie 

insteken en de bewoners in meenemen.

Vragen die 
nu leven
Worden de watermeters 
vervangen?
Nee, we vervangen de watermeters niet tijdens 

de verduurzaming van de Glazenwagen. 

Moeten de spullen uit openbare 
ruimtes weggehaald worden?
Nee, nu mogen ze nog blijven staan. Zodra de 

aannemer begint doen we een oproep om de spullen

weg te halen. Hulpdiensten zoals de brandweer 

moeten altijd toegang hebben tot alle ruimtes in het 

gebouw. Zorg er daarom voor dat er niks in de 

weg staat.


