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Woningverbetering op stoom
De gemeente Leidschendam-Voorburg is samen met u het project “Bouw mee aan Voorburg-Noord”
gestart. Met dit project kunt u bij de gemeente een laagrentende lening en subsidie aanvragen voor
het wegwerken van achterstallig onderhoud aan uw woning. 

In deze nieuwsbrief maakt u kennis met Peter van Well, het gezicht achter het inlooppunt. En Nicolette Smeenk,
juriste bij VvE Belang, geeft antwoord op de vraag:  Waarom is het belangrijk dat een Vereniging van Eigenaren
actief is. Verder vindt u in deze nieuwsbrief een stappenplan voor het aanvragen van subsidie en ziet u welke wijk-
bewoners in de prijzen zijn gevallen. 

www.bouwmeeaanvoorburgnoord.nl 0900 2020 510 (€ 0,10 per minuut)
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Voorwoord
Het project Bouw mee aan Voorburg-Noord is nu echt op stoom. Op dit moment worden al meer
dan 200 woningen met behulp van gemeentelijke subsidie  verbeterd. Heeft u nog geen subsidie aan-
gevraagd? Kijk dan snel op pagina 5, daar leest u stapsgewijs alles over het aanvragen van subsidie.

Het activeren van een Vereniging van Eigenaren (VvE) blijkt vaak een lastige en tijdrovende klus. Vaak is er al
een poos niet vergaderd en zijn de leden niet op de hoogte van hun verplichtingen, weinig geïnteresseerd of
weten zelfs niet eens dat ze in een VvE zitten. Toch loont het de moeite om uw VvE te activeren, want een
slapende VvE kan nogal wat problemen met zich meebrengen. Wat te doen bijvoorbeeld wanneer het dak
aan vervanging toe is en de bewoner van de benedenwoning voelt zich niet geroepen om hieraan mee te
betalen? Ik kan me goed voorstellen dat u hulp nodig heeft bij het opstarten van uw VvE. Gelukkig kunt u
dan terecht bij ons inlooppunt in wijkcentrum De Driesprong. Daar helpen ze u graag! 

Verbouwings- en herstelwerkzaamheden aan uw woning of wooncomplex worden de komende maanden
een stuk voordeliger. Het kabinet verlaagt namelijk het btw-tarief op arbeidsloon van negentien naar zes
procent. Dit maakt het extra aantrekkelijk om snel aan de slag te gaan met het opknappen van uw woning 
of wooncomplex. 

Een eigenaar van een appartement heeft met andere regels te maken dan een
eigenaar van een eengezinswoning. Een appartementseigenaar is mede-eigenaar
van het hele woongebouw en dus medeverantwoordelijk voor het onderhoud van
het gebouw. Iedere appartementseigenaar is automatisch lid van een Vereniging
van Eigenaren (VvE). Wat dit precies betekent vragen we aan Nicolette Smeenk,
juriste bij VvE Belang, de belangen organisatie voor appartementseigenaren. 

Nicolette, wat is nu precies een VvE?
Een VvE, Vereniging van Eigenaars (juristen spreken altijd van eigenaars
in plaats van eigenaren omdat dat zo in het wetboek staat) is de groep
eigenaars in een appartementengebouw. Als je een appartement koopt,
word je vanzelf lid van de VvE. Dat is zo in het Burgerlijk Wetboek
bepaald. Welke appartementen precies bij jouw VvE horen, vind je in de
splitsingsakte. 

Wat is een splitsingsakte en waar kan ik terecht als ik er geen heb?
De splitsingakte is een belangrijk document voor de VvE. Hierin vind je
het splitsingsreglement, waarin bijna alle spelregels staan, waar je je aan
moet houden. De artikelen in het Burgerlijk Wetboek zijn verder
uitgewerkt in het splitsings reglement. Zo is erin opgenomen hoe je
moet vergaderen, hoe de stemmen in de vergadering moeten worden
geteld en hoe de administratie van de VvE moet worden ingericht. De
splitsingsakte krijg je altijd van de notaris als je het appartementsrecht
koopt. Mocht je de akte kwijt zijn, dan kun je bij de Dienst van het
Kadaster tegen geringe kosten een kopie opvragen.

Is het verplicht om te sparen voor toekomstig onderhoud en hoeveel 
per maand?
Sinds 2005 is in de wet bepaald, dat een reservefonds verplicht is.
Hoeveel precies in het reservefonds moet zitten heeft de wetgever niet
bepaald. Maar op grond van redelijkheid en billijk heid, waar het hele
appartements recht op gebaseerd is, moet er genoeg gespaard worden
om het gebouw te kunnen onderhouden. 

Waarom is het belangrijk dat mijn VvE actief is?
Het is belangrijk dat de VvE actief is, want je moet met elkaar over
allerlei dingen overleggen. Bijvoorbeeld over het onderhoud van het
gebouw. Ook als er problemen zijn, bijvoorbeeld geluidsoverlast, moet

je met elkaar om de tafel om te kijken of daar iets aan te doen is. Bijna
alle splitsingsreglementen bepalen, dat minstens één keer per jaar
vergaderd moet worden. Natuurlijk mag je ook vaker bij elkaar komen.
Als je een vergadering uitschrijft, houd je dan altijd aan de regels, die het
splitsingsreglement daarvoor geeft. Dan weet je zeker dat de
vergadering en de daarin genomen besluiten rechtsgeldig zijn.

Moet ik ook meebetalen aan vervanging van raamkozijnen van mijn
onderburen?
In de ene VvE zijn de raamkozijnen gemeenschappelijk en in de andere
VvE niet. Een heel belangrijk onderdeel van de splitsingsakte zijn
natuurlijk de artikelen waarin staat welke gedeelten en zaken in het
gebouw de eigenaars samen moeten onderhouden en welke voor
privérekening komen. Soms staat het er niet zo duidelijk en is een
deskundige nodig om de juiste interpretatie te kunnen geven.

Wat vind je van het project Bouw mee aan Voorburg-Noord?
Ik vind het prima dat de gemeente zich inspant om oudere wijken in goede
staat te houden. Voor de eigenaren is dat nog belangrijker. Het onderhoud
en daarmee de waarde van hun woning is immers in hun eigen belang.

In gesprek met juriste Nicolette Smeenk

wethouder Van Ostaijen

Nicolette Smeenk,
juriste
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VvE Informatiepakket

Het gezicht achter het inlooppunt
In gesprek met Peter van Well, projectleider bij Bouwkundig VvE-Beheer.

Op dinsdagochtend en donderdagavond ben jij te vinden in het inlooppunt in
wijkcentrum De Driesprong. Wordt dit inlooppunt druk bezocht? 
Ja, het is er vaak erg druk. Vooral op donderdagavond. Soms staan er al
mensen te wachten voordat ik er ben. Op donderdag loopt het spreek uur
dan ook vaak uit. Ik merk dat de bewoners makkelijk bij het inloop punt
binnen lopen. Ze zien het echt als een vraagbaak. Soms komen er zelfs
mensen vanuit andere wijken. Zij hopen dat de gemeente ook in hun
buurt zo’n project start. Het enige wat wel eens vervelend kan zijn, is dat
er soms erg lang gewacht moet worden. Maar dat is bij een inloop -
spreekuur moeilijk te plannen, omdat vooraf niet bekend is met welke
vragen de eigenaren komen. Veel informatie is overigens ook te vinden op
www.bouwmeeaanvoorburgnoord.nl. Actuele en meest gestelde vragen
van bewoners en de antwoorden daarop worden regelmatig bijgewerkt.

Welke vragen krijg je het meest?
Veel vragen gaan over de VvE. Als deze niet actief is, zet ik de stappen op
een rijtje die nodig zijn om een vereniging te activeren. Ik vertel dan
bijvoorbeeld hoe een vergadering kan worden gepland en dat een VvE
zich moet inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Als daar behoefte
aan is, help ik met het invullen van formulieren. Ook krijg ik veel vragen
over de splitsingsakten. Daarin staat onder meer welke kosten voor de
VvE en welke voor de individuele eigenaar zijn. 

Welke reacties krijg je terug van mensen die bij jou zijn geweest?
Eigenlijk zijn alle reacties erg positief. Ik merk vaak dat ik de mensen op
weg geholpen heb. Soms spreek ik af dat de mensen eerst de ene stap

uitvoeren en dan terugkomen voor de volgende. Het is niet altijd even
gemakkelijk om alles “in één keer” te doen. Zeker niet als de VvE niet
actief is en er nog nooit overleg is geweest met de mede-eigenaren. 

Ben je telefonisch bereikbaar tijdens de inloopspreekuren?
Nee, ik vind het namelijk erg belangrijk om iedereen goed te woord te
staan en dan is het vervelend als de telefoon gaat. Als mensen tijdens
een inloopspreekuur bellen naar 0900 2020 510 krijgen zij een collega
aan de lijn die dan aangeeft wanneer ik weer bereikbaar ben. 
Ook is het mogelijk om, in plaats van te bellen, een e-mail te sturen naar
info@bouwmeeaanvoorburgnoord.nl. Buiten de tijden van het spreekuur
ben ik van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur wel gewoon
bereikbaar op 0900 2020 510.

Wat vind je zelf van het inlooppunt?
Ik denk dat het inlooppunt heel belangrijk is. Hoewel de gemeente
subsidie geeft, zijn de andere kosten tóch voor de eigenaar. Er wordt
eigenlijk best veel gevraagd van de eigenaar: de woning moet gekeurd
worden (vaak moet daarvoor iemand aanwezig zijn), de VvE moet
worden opgestart, er moet een aannemer worden gezocht en in
sommige gevallen moet er zelfs een lening worden afgesloten. 

Vaak kunnen wij op een snelle en duidelijke manier iemand op weg
helpen. Het zou zonde zijn als iemand allerlei dingen zelf uit zou zoeken
terwijl wij vaak al een passend antwoord hebben. Ik nodig dan ook
iedereen uit om een bezoek te brengen aan het inlooppunt!

www.bouwmeeaanvoorburgnoord.nl 0900 2020 510 (€ 0,10 per minuut)

Peter van Well, projectleider bij 
Bouwkundig VvE-Beheer achter z’n bureau.

Om u te helpen bij het opstarten
van uw VvE hebben wij een
informatiepakket samengesteld.
In dit pakket zit een formulier

waarmee een VvE zich kan
inschrijven bij de Kamer van
Koophandel, een test waarmee u
door het beantwoorden van 

5 simpele vragen een idee krijgt
hoe het is gesteld met uw VvE en
een voorbeeld van een uitnodiging
voor een VvE-vergadering. U kunt

dit pakket downloaden van de
website www.bouwmeeaan -
voorburgnoord.nl of ophalen
bij het inlooppunt.
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De meest voorkomende gebreken

1 - Latei
Rechts boven het kozijn is een scheur in de latei te
zien. De latei is de drager van het metselwerk. Dat
maakt het een belangrijk onderdeel van de
gevelconstructie.

Oplossing
Vervangen of herstellen door openhakken,
ontroesten, conserveren [vaktaal, ander woord?] ,
aanwerken [vaktaal, ander woord?] met beton en
waterdicht afwerken. 

2 - Voegwerk
Uitgespoelde of gescheurde voegen zorgen voor
extra vochtopname in de gevel. Dat vast gehouden
vocht veroorzaakt mosgroei, kapot vriezen en extra
vervuiling.

Oplossing
Loszittende voegen uitkrabben en de geveldelen
opnieuw voegen in de kleur van de bestaande voeg. 

3 - Lekdorpel
De lekdorpel onder het kozijn is voor een gedeelte
verdwenen. Dit geeft vochtdoorslag, mosgroei,
valgevaar en risico op gevolgschade.

Oplossing
Herstellen door het vervangen van de lekdorpel -
stenen, opnieuw voegen en impregneren van het
geheel.

4 - Scheurvorming gevel
Metselwerk dat gescheurd is, verzwakt de 
constructie met als gevolg vochtdoorslag en 
risico op gevolgschade.

Oplossing
Herstellen van het metselwerk door uittanden
[vaktaal, ander woord?] bij de scheuren, aanbrengen
nieuwe gevelstenen en opnieuw voegen in de kleur
van de bestaande voeg.

1

2

3

4

Bouwkundig VvE Beheer is december 2009 gestart met het maken van bouwkundige opnamerapporten. Een bouwkundig adviseur
inspecteert het casco van de woning en stelt daarna het rapport op met de gebreken aan het casco.Tijdens deze opnames valt op dat
sommige gebreken veel voorkomt in Voorburg Noord. Deze keerbehandelen we de meest voorkomende gebreken aan gevels. Bij elk
probleem is een oplossing vermeld.
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Waarvoor kan ik subsidie en een
lening krijgen en hoe regel ik dat?

Stap 1: 
Als er van uw woning / woongebouw nog geen bouwkundige
opname is gemaakt, bel dan (0900) 2020 510 (€ 0,10 per 
minuut) voor het maken van een afspraak. 

Stap 2: 
Wacht het bouwkundig opnamerapport (BOR) af. 

Stap 3: 
Bespreek dit rapport in de VvE-vergadering en stel samen met
uw mede-eigenaren een onderhoudsplan vast.

Stap 4: 
Vraag offertes aan bij erkende aannemers. Zorg ervoor dat u
heldere offertes krijgt waarin de werkzaamheden en de kosten
duidelijk zijn aangegeven. 

Stap 5: 
Kies een aannemer en check of u een bouw vergunning 
nodig heeft.

Stap 6: 
Vraag de subsidie en/of de lening aan. Download het formulier
“Aanvraag subsidie particuliere Woningverbetering Voorburg-
Noord” voor het aanvragen van subsidie en/of lening van de
 website www.bouwmeeaanvoorburgnoord.nl of haal het  formulier
op bij het inlooppunt in wijkcentrum De Driesprong. 

Stap 7: 
Wacht met het uitvoeren van de werkzaam heden tot u van de
gemeente een besluit heeft ontvangen. 

Vul het formulier in, laat het formulier bij twijfel controleren bij het
inlooppunt en stuur het daarna op naar de gemeente. Bij het formulier
moet u de volgende bijlagen voegen:
- een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden;
- een gespecificeerde begroting van de kosten en
- naam en adres van de aannemer die het werk gaat uitvoeren.

Als uw VvE de subsidie aanvraagt, moet u de aanvraag aanvullen met:
- een bewijs van inschrijving van uw VvE bij de Kamer van Koophandel;
- een kopie van de splitsingsakte en 
- een verslag van de VvE-vergadering waarin is besloten dat uw VvE

subsidie aanvraagt en dat is ondertekend door voorzitter en secretaris.

Als u een lening aanvraagt, moet u de Bijlage bij het formulier “Aanvraag
subsidie particuliere Woningverbetering Voorburg-Noord” invullen. In
tegenstelling tot de subsidie wordt de lening niet toegekend aan de VvE,
maar aan de individuele eigenaren. Dit betekent dat iedere eigenaar die
in aanmerking wil komen voor een lening, zelf een stimuleringslening
moet aanvragen en de Bijlage bij het formulier voor de subsidieaanvraag
moet invullen en ondertekenen. Het formulier voor het aanvragen van
een of meer leningen moet u dus tegelijkertijd met het aanvraag -
formulier voor subsidie naar de gemeente opsturen. 

Als uit het bouwkundig opnamerapport blijkt, dat er gebreken zijn aan het casco van uw woning. Dan kunt u voor het herstellen van deze gebreken
subsidie en een laagrentende lening aanvragen. De subsidie bedraagt 50% van de kosten die nodig zijn voor het opknappen van uw woning tot een
maximum van € 8.000,- per woning. De lening bedraagt maximaal € 30.000,- per woning. Het rentepercentage is 2%. Dit zijn de belangrijkste
spelregels:

Een jaar lang gratis beheer van de VvE
Eind mei ontvingen de appartementeigenaren in Voorburg-Noord een vragenlijst van de gemeente over het functioneren van hun VvE. Uiteindelijk
hebben 114 verenigingen deze vragenlijst ingevuld. Onder deze inzenders is vijf keer een jaar lang gratis professioneel VvE-beheer verloot.

Onder toeziend oog van notaris Zwart
trok wet houder Van Ostaijen de vijf
prijswinnaars. 

De winnende  VvE-en kregen hun prijs
donderdagavond 2 september  uit -

gereikt door wethouder Van Ostaijen.
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www.bouwmeeaanvoorburgnoord.nl 0900 2020 510 (€ 0,10 per minuut)

Beheer van de VvE
Zelf doen of uitbesteden?
Met het project “Bouw mee aan Voorburg-Noord” steunt de
gemeente u de komende jaren bij het plegen van (achterstallig)
onderhoud aan het pand en waar u en uw buren wonen. Door het
geven van informatie, advies en door subsidie of lening te ver-
stekken helpt de gemeente u graag op weg naar een goed onder-
houden woning.

Als eigenaar van een appartement bent u automatisch lid van een
Vereniging van Eigenaren. Samen met uw buren vormt u een VvE die
moet zorgen dat het pand waarin u woont goed onderhouden is en
blijft. En dat kan soms best lastig zijn. 

Een VvE activeren en actief houden. Daar komt heel wat bij kijken. 
De VvE is verplicht minimaal eens per jaar te vergaderen en daarvan
schriftelijke verslagen te maken. De VvE moet een administratie
bijhouden, een bestuurder benoemen, een bankrekening
openen. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel en een
reservefonds starten om het onderhoud aan het pand te
betalen is sinds mei 2008 wettelijk verplicht.  

Zelf doen of uitbesteden?
Iedere VvE heeft een bestuurder. De bestuurder voert de
besluiten uit die tijdens de vergadering van eigenaren zijn
genomen. Als VvE kunt u een VvE-lid benoemen als
bestuurder, maar u kunt ook een extern persoon of kantoor
daarvoor vragen. Er bestaan gespecialiseerde beheerkantoren
die het beheer van uw VvE kunnen doen voor u.

In Voorburg-Noord zijn veel kleine VvE-en. Juist bij kleine
verenigingen kunnen er al snel problemen ontstaan bij het beheer
van een VvE. Bijvoorbeeld als er iemand verhuist of ziek wordt. Dan is
de continuiteit van zo’n VvE in gevaar met alle gevolgen van dien. Het
uitbesteden van het beheer aan een extern kantoor verdient bij kleine
VvE’en meestal de voorkeur. Om een gespecialiseerd beheerkantoor te
kiezen kunt u gebruik maken van de website www.vvebelang.nl door te
klikken op “Administratie- en beheerkantoren”. Selecteert u de provincie
Zuid-Holland, dan vindt u de kantoren in uw regio. U kunt natuurlijk ook
via de Gouden Gids of via internet een (lokaal) beheerkantoor vinden.
De gemeente is niet op de hoogte van de kwaliteit van de dienst -
verlening van de beheerkantoren en raadt u daarom altijd aan te raden
om uw licht op te steken bij een VvE die het beheer al heeft uitbesteed.

Schrijf uw VvE in bij de Kamer van Koophandel
De naam, het adres, de
oprichtings datum en het bestuur
van uw VvE moeten worden
ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel. De afgelopen 
6 maanden hebben 141 VvE-en
uit Voorburg-Noord zich
ingeschreven. VvE-en die nog

niet staan ingeschreven riskeren
een boete van € 16.750,-. 
Kijk voor meer informatie over
het inschrijven van uw VvE op 

de website van de Kamer van
Koophandel (www.kvk.nl). 
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Btw-tarief tijdelijk verlaagd
Het btw-tarief voor verbouwings- of herstelwerkzaamheden gaat tijdelijk omlaag van 19% naar 6%. 
Dit betekent dat deze werkzaamheden een stuk goedkoper zullen worden. Het verlaagde tarief is 
uitsluitend van toepassing op loonkosten en niet op materialen. Voorwaarden is wel dat de werk -
zaamheden tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 worden afgerond.

Kan ik subsidie krijgen voor het vervangen van het dak? 
Daken worden niet standaard geïnspecteerd tijdens de bouwkundige
opname. Mocht u zelf de indruk hebben dat er sprake is van lekkage, dan
is het mogelijk om uw dak wel te laten inspecteren. Deze inspectie moet
dan wel op een veilige en verantwoorde manier kunnen worden
uitgevoerd. Dit ter beoordeling van de inspecteur. In de meeste gevallen
zal blijken dat het niet nodig is om het hele dak te vervangen. In dat
geval kunt u alleen subsidie krijgen voor het herstellen van de lekkage. 

Zodra de aannemer begint, moet ik al een deel van de rekening
betalen. Kan ik een voorschot krijgen op mijn subsidie? 
U kunt een voorschot aanvragen van maximaal 60% van de verleende
subsidie. Dit bedrag wordt dan uitbetaald voordat de werkzaamheden
starten. De rest van de subsidie krijgt u nadat de werkzaamheden goed
zijn uitgevoerd en de rekeningen zijn gecontroleerd. 

Ben ik verplicht om onderhoud uit te voeren?
Ja. Als u geen onderhoud uitvoert aan uw woning, ontstaan er op
enig moment gebreken aan de woning of het woon -
complex. Die kunnen leiden tot onveilige situaties en
strijdig zijn met het Bouwbesluit. Op grond van de
Woningwet heeft de gemeente de bevoegdheid om
woningeigenaren aan te schrijven [aanschrijven is
vaktaal, hebben we daar een eenvoudiger
omschrijving voor?] als er gebreken zijn. 

We vormen met 3 woningen een VvE.
Nu wil 1 eigenaar niet meebetalen aan
het gezamenlijke onderhoud. 
Wat kan ik doen? 
Als de VvE met meerderheid van stemmen
besluit om bijvoorbeeld de oude kozijnen te
vervangen, dan zal iedere eigenaar hieraan
mee moeten doen. Dus ook die eigenaar
die het niet eens is met dit besluit.
Desnoods kunt u een gerechtelijke procedure
starten. Voor meer informatie over het nemen en
uitvoeren van VvE-besluiten, kunt u contact
opnemen met Bouwkundig VvE Beheer via
telefoonnummer 0900 – 2020 510 of  een bezoek
brengen aan het inlooppunt in Wijkcentrum De
Driesprong.

Veelgestelde vragen
Heb ik voor de werkzaamheden aan mijn woning een bouw -
vergunning nodig? 
In het algemeen geldt dat u voor normaal onderhoud geen
bouwvergunning nodig heeft. Als er echter iets wijzigt in de indeling of
in de kleur van uw gevel of kozijn, dan moet u een bouwvergunning
aanvragen. Als u dus een bestaand kozijn vervangt door een nieuw kozijn
met een andere indeling of vormgeving heeft u wel een vergunning
nodig. Ook voor werkzaamheden die ingrijpen in de (hoofddraag)-
constructie van uw woning, bijvoorbeeld het vervangen van een balkon
of latei, is een vergunning nodig. Op de website van het Ministerie van
VROM kunt u eenvoudig achterhalen of u een bouwvergunning nodig
heeft. Meer informatie over het aanvragen van een bouwvergunning en
een link naar de website van het Ministerie vindt u op
www.bouwmeeaanvoorburgnoord.nl. 

Ik ben benaderd door een aannemer die zei dat ik mijn  balkonhek
met spoed moest laten herstellen. Wat moet ik hiermee? 

Het komt voor dat eigenaren benaderd worden door een bedrijf dat
zijn diensten aanbiedt bij woningverbetering. 

Dit gebeurt zonder medeweten van de gemeente. 
De gemeente onderhoudt geen relaties met deze
bedrijven. De gemeente heeft gekozen om voor het
project Bouw mee aan Voorburg-Noord  te werken met
Bouwkundig VvE Beheer. Bovendien ontvangen de
woningeigenaren in de Voorburg-Noord uitsluitend
informatie over het project Bouw mee aan Voorburg-
Noord op briefpapier van de gemeente, via deze

nieuwsbrieven of via de website
www.bouwmeeaanvoorburgnoord.nl. 

Ieder bedrijf mag natuurlijk haar diensten aan u
aanbieden. Dat betekent niet dat u verplicht bent

om deze diensten af te nemen. U bent vrij om te
kiezen voor een bedrijf dat voor u het beheer van

de VvE of het aannemers werk gaat uitvoeren. De
gemeente bemoeit zich niet met uw keuze.
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Inlooppunt
Van Faukenbergestraat 1, in wijkcentrum De Driesprong in Voorburg
Geopend op:
dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur, 
donderdag van 19.00 tot 21.00 uur.
Telefonisch te bereiken van maandag tot en met donderdag van 
9.00 uur tot 17.00 uur via (0900) 2020 510 (€ 0,10 per minuut).

Info@bouwmeeaanvoorburgnoord.nl
www.bouwmeeaanvoorburgnoord.nl

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Leidschendam-
Voorburg. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de
samenstelling van deze uitgave  uiterste zorg besteed. Toch kunt u
aan de inhoud geen rechten ontlenen.
Postbus 905
2270 AX, Voorburg
T 14 070
F (070) 320 1302
E info@leidschendam-voorburg.nl

Website: www.bouwmeeaanvoorburgnoord.nl
Tekst: team Communicatie
Realisatie: DPC
Oplage: 3200
Verspreidingsgebied: wijk Voorburg-Noord

Zin in een feestje?
Een straatfeest is een vrolijke aanleiding om kennis te maken met de
nieuwe buurvrouw of eens een gesprek aan te knopen met die aardige
overbuurman. Om er voor te zorgen dat uw straatfeest nog leuker wordt
kunt u bij Kidsclubs Events een spelletjesprogramma of kinderdisco
boeken. De gemeente betaalt de rekening van deze kinderactiviteiten
(tot € 400,-). Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op
www.leidschendam-voorburg.nl (is hier ook een verkorte url van?).

VvE Informatiemarkt een succes
VvE Belang, de belangenorganisatie voor appartementseigenaren,
heeft op 20 mei in de Koningkerk in Voorburg een VvE Informatie -
markt georganiseerd waar zo’n 40 bedrijven hun producten en
diensten aanboden. Bezoekers konden tijdens de diverse works hops
informatie krijgen over het activeren van een VvE, het sluiten van
collectieve verzekeringen, het uitbesteden van het beheer en het
aanvragen van subsidie. 

De markt was een succes. Iedereen was tevreden. Vooral ’s avonds was
de markt druk bezocht. Eigenaren Voorburg-Noord kregen de kans in
korte tijd met verschillende bedrijven te praten over het herstel van de
gebreken aan hun woningen.

Bespaar op 
uw energierekening
Met energiebesparende maatregelen bespaart u niet alleen op uw
energierekening, maar draagt u ook bij aan een beter klimaat. U kunt
bij de gemeente subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld het
aanbrengen van isolatie, HR++ glas en zonnepanelen. Kijk voor meer
informatie en voor het aanvraagformulier op www.lv.nl/energie.


