
Nieuwsbrief

111 woningen in de Mesdaglaan en omgeving 
zijn verouderd. De huizen zijn gebouwd in de 
jaren 40 van de vorige eeuw. l’escaut doet op dit 
moment uitgebreid onderzoek naar de staat van 
de huizen. Daarbij kijken we ook naar of en hoe 
ze verbeterd kunnen worden. En we kijken hoe de 
huizen aardgasvrij kunnen worden. Bij zo’n groot 
project is de mening van de bewoners belangrijk. 
Vóór l’escaut een besluit neemt over de toekomst 
van de woningen, gaan we altijd in gesprek met de 
bewoners. De afgelopen maanden spraken we een 
groot deel van de bewoners van de Mesdaglaan en 
omgeving. In deze nieuwsbrief doen we verslag van 
de gesprekken. Wat vinden de bewoners van hun 
huis?
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in de badkamer en de slaapkamers. In deze ruimtes 
hebben mensen ook last van vocht. Bij veel bewoners 
komt tocht in het hele huis voor, anderen hebben 
vooral last van tocht in de slaapkamers. Mensen 
moeten de verwarming vaak hoger zetten om het 
warm te krijgen of zitten met dekens op de bank 
omdat het anders te koud is in de kamer.

We wonen er al lang en we wonen er 
graag
De meeste bewoners wonen tussen de 6 en 10 jaar 
in hun woning. Gemiddeld wonen ze er al meer dan 
17 jaar. Dat betekent dat enkele bewoners er al heel 
lang, langer dan 35 jaar, wonen. De meeste bewoners 
wonen graag in de buurt, gemiddeld krijgt de buurt 
een 7,2. Veel mensen vinden het er gezellig en rustig. 
En het is toch dicht bij de stad, winkels, school en de 
speeltuin. De meeste mensen hebben goed contact 
met hun buren. 

Een fijn huis
We hebben de bewoners gevraagd wat ze prettig 
vinden aan hun woning. Dan noemen ze heel 
verschillende dingen: de vaste trap naar zolder, de 
kelderkast, het vrije zicht, de bijkeuken. Veel mensen 
vinden de indeling en de grootte van het huis een 
pluspunt. De kamers zijn lekker ruim. Ook vinden 
mensen het fijn dat ze een tuin hebben. 

Maar er zijn ook nadelen
Veel bewoners hebben last van schimmel, tocht en 
vocht in de woningen. Schimmel komt vooral voor

Hoe is het met de badkamer, keuken 
en toilet?
In sommige huizen zijn de badkamer, keuken en 
toilet aan vervanging toe. In andere huizen kunnen ze 
nog een poosje mee. In de badkamers zijn er vooral 
problemen met de plafonds. In de keukens zouden 
sommigen graag een nieuw aanrechtblad willen 
hebben, of een afzuigkap. Bij een aantal huizen zou 
een nieuwe toiletpot fijn zijn. Ook missen sommige 
mensen een fonteintje op het toilet.



En blijven we er wonen?
De meeste bewoners die we gesproken hebben, 
willen graag in hun huis blijven wonen. Ze wonen er

Verbeterpunten voor het huis
Als grootste verbeterpunten voor hun huis noemen 
mensen isolatie (vooral van het dak) en nieuwe 
ramen en kozijnen. Veel bewoners vinden het fijn 
dat l’escaut hun huis wil verduurzamen. Sommigen 
maken zich wel zorgen over de kosten van het 
overstappen naar elektrisch koken. 

Er zijn ook verbeterpunten voor de 
buurt
Sommige bewoners vinden dat er te hard gereden 
wordt in de buurt. Parkeren kan lastig zijn. En er 
zijn mensen die vinden er slordig omgegaan wordt 
met afval. Er wordt veel afval of grofvuil gedumpt bij 
de containers. De speeltuin kan een opknapbeurt 
gebruiken. En sommige mensen vinden dat er wel 
eens iets gedaan mag worden aan voortuintjes. 

Overlast bij renovatie
Een grote renovatie van het huis betekent dat 
bewoners tijdelijk hun huis uit zouden moeten. Een 
derde van de bewoners ziet daar wel tegenop. Er zijn 
ook bewoners die in dat geval liever gaan verhuizen.

Hoe nu verder?
Binnenkort zijn ook de resultaten van het technisch 
onderzoek naar de huizen klaar. In het technisch 
onderzoek wordt ook gekeken naar de opmerkingen 
die de bewoners over hun huizen hebben gemaakt. 
l’escaut gaat dan bekijken of renovatie van de 
woningen mogelijk is en wat dat gaat kosten. Als 
renovatie niet mogelijk is of in verhouding veel 
te duur wordt, ontstaat een nieuwe situatie. We 
bekijken dan ook de mogelijkheid om de huizen te 
slopen en nieuw te bouwen. 

We nemen na de zomer een besluit over wat er met 
de woningen gaan gebeuren. Daarbij houden we 
ook rekening met de ideeën van de bewoners over 
hun huis. Zodra het besluit genomen is, sturen we 
nieuwsbrief naar de bewoners. Ook zullen we dan 
informatiebijeenkomsten organiseren om het besluit 
toe te lichten. U hoort van ons!

Heeft u vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? 
Neemt u dan contact op met Raquel van Aken. Zij is 
op werkdagen te bereiken op telefoonnummer 0118 
42 23 00 of via mesdaglaan@lescaut.nl.

prettig of zijn tevreden over de huur en willen niet 
meer gaan betalen. 


