Duurzaam Bronkhorst:
Nieuwsbrief aan de deelnemers nr. 1
[17 maart 2020]

U krijgt dit bericht omdat u heeft aangegeven te willen meedoen met de eerste fase van
het project Duurzaam Bronkhorst. Met deze email informeren wij u in enkele punten over
het vervolg.

1) Op en na de informatieavond op 3 maart jl. hebben bijna alle bewoners zich
aangemeld om mee te doen aan de globale energiescan: circa 90 % doet mee!
Dat betekent: HET PROJECT GAAT DOOR!
2) Het adviesbureau OOM Advies bereidt de globale energiescans verder voor. Het
bureau gaat eerst op 4 adressen onderzoek doen; op basis van de resultaten daarvan
doet het bureau dan vervolgens onderzoek in de woningen van alle andere deelnemers.
OOM Advies heeft inmiddels 4 woningen geselecteerd voor de eerste ronde onderzoek.
De bewoners zijn daarover geinformeerd en we hebben hen gevraagd om een vragenlijst
in te vullen (over de woning en over het huidige energieverbruik).
3) Als het onderzoek in deze 4 woningen gevorderd/gereed is zal OOM Advies op basis
daarvan een plan en een tijdplanning maken voor de andere energiescans. Daarover
ontvangt u tzt bericht van ons of rechtstreeks van OOM Advies.
4) Volgens de planning zouden vanaf medio maart de globale energiescans
starten, maar de corona-maatregelen maken dit onmogelijk. De start is nu
uitgesteld tot in ieder geval 6 april a.s.; nader bericht volgt rond die datum.
5) Tijdens de informatieavond op 3 maart jl. werd gevraagd naar privacy-aspecten van
dit project. Daarover heeft de projectgroep het volgende besloten:
a. Het scanrapport per woning wordt uitsluitend aan de bewoner verstrekt,
verder aan niemand.
b. Naast de scanrapporten per pand maakt OOM Advies ook een rapport
over de bevindingen bij alle panden gezamenlijk en in combinatie, waarbij
informatie in principe niet tot individuele woningen is te herleiden.
Dit rapport wordt gebruikt door de projectgroep om de volgende fase van het
project in te vullen.
c. Als de projectgroep later inzage zou willen in een specifiek scanrapport
van een woning vraagt de projectgroep dat zelf aan de betreffende bewoner.
Tot zover de informatie voor de deelnemers aan de eerste fase van het project
"Duurzaam Bronkhorst".
Zoals gezegd: wordt vervolgd begin april.

