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Op naar een duurzame en leefbare wijk

nieuwsbrieven maar ook via de website van Het Eiland. 
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het 
plangebied van Elkien? Ga dan naar www.heteilandsneek.nl.

NAMENS ACCOLADE

Samen werken aan een duurzame en leefbare wijk 
Prettig wonen op een plek waar u zich thuisvoelt, 
daar maken we ons sterk voor. Dit gaat verder dan het 
aanbieden van betaalbare en comfortabele woningen. 
Samen met de bewoners, de gemeente en Elkien willen 
we werken aan een duurzame en leefbare wijk. Daarom 
haken we aan bij de plannen voor Het Eiland. We vinden 
dit een belangrijke stap naar een fossielvrij Fryslân.

Klaar voor de toekomst
Accolade heeft 135 huurwoningen op Het Eiland. Dit 
zijn woningen aan de Houkeslootstraat, Tjalkstraat, 
Valkstraat, Vrijbuiterstraat en het Ankerpad. De afgelopen 
jaren hebben we al veel van deze woningen aangepakt. 
We brachten isolatie en andere verbeteringen aan. Dit 
jaar ronden we de werkzaamheden af aan de Tjalkstraat. 
We  doen hier schilderwerk en energetische maatregelen. 
Hiermee zijn deze woningen klaar voor de volgende duur-
zame stap.

In deze nieuwsbrief vertellen wij - Elkien, Accolade en de 
gemeente Súdwest-Fryslân - u graag meer over de plannen 
om stap voor stap naar een duurzame en leefbare wijk te 
gaan. In november heeft u een vragenlijst gekregen over de 
plannen om van Het Eiland een aardgasvrije wijk te maken. 
In deze nieuwbrief leest u wat de uitkomsten zijn.

Met in deze nieuwsbrief:
 Plangebied Elkien (door Elkien)
 Verduurzaming huurwoningen (door Accolade) 
 Uitkomsten enquête (door de gemeente)
 Wordt u de nieuwe energiecoach?
 Word lid van de klankbordgroep!
 Gezamenlijke website
 Kalender
 Contactpersonen

NAMENS ELKIEN

Plangebied Elkien
De ruim 300 woningen van Elkien in het hart van de wijk 
voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Hoog tijd 
om aan de slag te gaan. Dat doen we vooral door sloop 
en nieuwbouw. Mogelijk verbeteren we nog enkele 
woningen. En we sluiten de woningen aan op een aard-
gasvrij netwerk. Van Het Eiland maken we samen een 
duurzame en fijne wijk. 

Informatie voor bewoners en omwonenden
Als u bewoner bent binnen dit plangebied van Elkien, 
dan heeft u bericht gehad dat we aan de slag gaan met 
uw woning. De komende twee jaren zijn we bezig met 
het maken van plannen. De werkzaamheden starten 
niet eerder dan in 2023. Natuurlijk houden we u, maar 
ook omwonenden, goed op de hoogte. Dat doen we via 
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Meer weten?
Wilt u op de hoogte blijven van de plannen van Accolade 
op Het Eiland? Ga dan naar www.accolade.nl/eiland. Op 
deze pagina leest u altijd ons actuele nieuws.

NAMENS DE GEMEENTE

Uitkomsten onderzoek
In november heeft u een vragenlijst ontvangen over de 
plannen om van Het Eiland een aardgasvrije wijk te maken.
Zo’n 25% van de huishoudens heeft meegedaan aan het 
onderzoek. Daar zijn we erg blij mee. 

De uitkomsten bieden ons de mogelijkheid om uw wensen 
centraal te stellen. Uit het onderzoek is gebleken dat er 
behoefte is aan informatie over aquathermie. 

Ook gaven jullie aan dat jullie opzien tegen de eventuele 
kosten en verbouwingsoverlast. En het koken op inductie 
is ook iets waar jullie tegen opzien. Allemaal signalen waar 
we wat mee willen doen. Daarom organiseren we de 
komende tijd een aantal activiteiten. In de kalender staat 
de planning. Wilt u meer weten over het onderzoek en de 
uitkomsten ervan? Kijk dan op www.heteilandsneek.nl.

Wordt u onze nieuw energiecoach?
Gemeente Súdwest-Fryslân zoekt een energiecoach die 
het leuk vindt om buurtgenoten te adviseren over ener-
giebesparende maatregelen. Gewoon laagdrempelig, bij 
de mensen thuis. Op basis van dat bezoek maakt hij of zij 
een adviesrapport op maat, speciaal voor de woning. In 
dat rapport staat een heleboel: van slimme tips tot grotere 
investeringen als vloer- of dakisolatie. 

Als coach berekent u ook wat zonnepanelen kunnen bete-
kenen en hoe snel de inwoner deze investering terug-
verdient. Tot slot wijst de energiecoach ook de weg in 
subsidieland. 

Wilt u energiecoach worden of eerst meer informatie? 
Mail dan naar duurzaamheid@sudwestfryslan.nl.

Doe mee aan de klankbordgroep!
De gemeente heeft het voornemen om van Het Eiland 
een aardgasvrije wijk te maken. Dit is natuurlijk niet 1-2-3 
voor elkaar. We vinden het belangrijk om dat samen de 
inwoners te doen. We zijn op zoek naar ongeveer tien 
inwoners die de wijk willen vertegenwoordigen. Wilt u 
meedenken in de klankbordgroep over (het proces naar) 
een duurzame en aardgasvrije wijk het Eiland? Meld u dan 
aan via duurzaamheid@sudwestfryslan.nl.

Kalender
• 30 maart: eerste vergadering van de klankbordgroep 

‘Het Eiland aardgasvrij’. Start 19.30 uur.
• 6 april: spreekuur over sociale zaken en de wijkvernieu-

wing van Elkien
• 20 april: online bijeenkomst aquathermie. 

Start 19.30 uur.
• 25 september: wijkactiviteit - koken op inductie; 
 meer informatie volgt.

MEER WETEN?

Gezamenlijke website
Wilt u de ontwikkelingen volgen? Kijk dan op onze website 
www.heteilandsneek.nl.

Heeft u een vraag?
Hieronder vindt u per organisatie de contactpersonen. Zij 
helpen u graag verder.

Elkien
Huurt u een woning bij Elkien en heeft u een vraag over 
de vernieuwing binnen het plangebied van Elkien? Dan 
kunt u terecht bij Helga Hoornveld. Zij is als Projectleider 
Sociaal betrokken bij Het Eiland. U kunt haar bereiken 
tijdens kantooruren, behalve op woensdag, op nummer 
0513 - 635 807. En via klantenservice@elkien.nl.

Voor alle vragen over leefbaarheid in de wijk kunnen huur-
ders van Elkien terecht bij Jilles de Wolf. Hij is als Adviseur 
Bewonerszaken van Elkien betrokken bij de wijk Het 
Eiland. U kunt de heer De Wolf bereiken tijdens kantoor
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uren, behalve op vrijdag, telefonisch via 0513 635 884 en 
per e-mail via klantenservice@elkien.nl.

Accolade
Huurders van Accolade kunnen terecht bij Luuk van 
der Wal, medewerker Wijken en Buurten bij Accola-
de. Hij is te bereiken via 06 19 340 989 (tijdens kan-
tooruren) en lvanderwal@accolade.nl. 

Gemeente Súdwest-Fryslân
Heeft u een eigen woning en/of heeft u vragen over het 
aardgasvrij maken van de wijk? Bekijk dan de veelgestelde 
vragen op www.heteilandsneek.nl of stel uw vraag aan:
• Wim IJkema, gebiedsregiseur aardgasvrije wijken 

duurzaamheid@sudwestfryslan.nl.
• Jan Leijstra, dorpen- en wijkencoördinator

j.leijstra@sudwestfryslan.nl.

“Samen werken aan een duurzame 

en leefbare wijk”


