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Serviceflat
Belvedère Nieuw Wolfslaar
is klaar voor de toekomst
Een grootscheepse renovatie is uitgevoerd
en er is flink gesneden in de servicekosten
Het gebouw van Belvedère Nieuw Wolfslaar in Breda was anno 2012 bouwkundig in goede staat en
de VvE beschikte over een goed gevuld reservefonds. Maar het gebouw en de algemene ruimten
zagen er gedateerd uit en ze hadden een upgrading nodig. De leegstand dreigde steeds groter te
worden. Wat te doen? Het nieuwe bestuur van de serviceflat vond het antwoord op die vraag: in
ruim twee jaar werd het complex met zijn elitaire, stoffige imago getransformeerd tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig wooncomplex. Fred Schuurs, sinds april 2013 secretaris en vicevoorzitter van het VvE-bestuur, laat anderen graag delen in de ervaringen die hier zijn opgedaan.

B

elvedère Nieuw Wolfslaar staat aan de zuidrand
van Breda in een fraaie, groene omgeving. De
bewoners hebben aan de zuidzijde een prachtig
en vrij uitzicht over de weilanden en de bossen.
De 100 appartementen variëren van 100 tot 130 m2. Er zijn
ook enkele eenkamer-appartementen en een aantal tuinkamers. De servicekosten inclusief reservering voor groot
onderhoud lopen uiteen van € 470 tot € 540 voor het
basisservicepakket; de eigenaren van de eenkamerappartementen betalen € 370. Dat alles exclusief de kosten voor
water, gas en elektriciteit.

Net als veel andere complexen kampte Belvedère Nieuw
Wolfslaar met forse leegstand. Sinds de economische crisis, die gevolgd werd door de crisis op de woningmarkt,
konden potentiële kopers hun eigen huis niet verkopen.
Bovendien waren de maandelijkse servicekosten hoog:
ruim 1.000 euro per maand. De verkoop van de appartementen stagneerde en enkele jaren geleden stonden ca.
30 appartementen leeg. Bij ongewijzigd beleid zou de
leegstand in rap tempo oplopen tot 50 procent. De erfgenamen van overleden eigenaren waren vanzelfsprekend
niet gelukkig met die situatie: de appartementen waren
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vrijwel onverkoopbaar, dus de prijs daalde gestaag. Tegelijkertijd moesten wel elke maand de hoge servicekosten
worden betaald, hoewel niemand van de erven van die
diensten gebruik maakte.

Erfgenamen in actie
In 2012 besloten een aantal erfgenamen een bijeenkomst
te plannen om de precaire situatie te bespreken. Tijdens
die bijeenkomst bleek dat er heel wat deskundigheid bij
de diverse mensen aanwezig was. Er hebben zich ‘spontaan’ twee erven aangemeld ter aanvulling van het
bestuur. Het nieuwe bestuur heeft een eerder genomen
besluit van de ALV om de keuken te sluiten ten uitvoer
gebracht, met als doel flink te snijden in de maandelijkse
servicekosten. Verderop leest u meer over de keuken.
Tevens werden de plannen voor de renovatie van de algemene ruimten in gang gezet.

Renovatie
Algemene ruimten
De algemene ruimten zoals entree, receptie, restaurant,
recreatiezaal, biljartkamer en bestuurskamer waren toe
aan een grondige renovatie. De 70-jarenlook moest wijken
voor een 2014-uitstraling. Plannen werden opgesteld, in de
ALV goedgekeurd en in 2013 ten uitvoer gebracht.

Gebouwen
Schuurs is tevens voorzitter van de technische commissie.
Hij vertelt: “Om de buitenkant van het gebouw aan te
pakken moest eerst een grondige inspectie worden uitgevoerd van alle bouwdelen. Ook werd een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. De inspectie viel gelukkig mee en er
kwamen geen ernstige bouwkundige problemen naar
voren. Wel was het nodig een aantal zaken aan te pakken
om het gebouw een beter uiterlijk te geven: te upgraden.
Zo was het gebouw na acht jaar weer aan een totale schil-

derbeurt toe, maar meteen werden de kleuren aangepast
voor een frisse nieuwe uitstraling”.
Er is een plan gemaakt dat van het gebouw weer een aantrekkelijk, gewild complex moest maken. Dat betekende
dat er een flinke renovatie moest plaatsvinden en dat er
fors geïnvesteerd moest worden. Daarvoor was voldoende
geld in het reservefonds aanwezig. De oorzaak van die
forse reserve: er was jarenlang wél gespaard, maar alleen
het noodzakelijke onderhoud was uitgevoerd. Daardoor
maakte het gebouw - dat constructief in goede staat verkeert - op sommige onderdelen een gedateerde indruk”.
Schuurs: “De lijst van maatregelen die we hebben genomen is lang: de tien liften zijn technisch grondig gerenoveerd, inclusief de liftinterieurs en druktableaus; de analoge spreekluisterverbindingen met de meldkamer zijn
vervangen door in gebruik goedkopere digitale mobiele
installaties; 22 dakventilatoren zijn vervangen; bij 41 garages zijn nieuwe roldeuren met elektrische afstandsbediening aangebracht; het centrale deel van de binnengaragevloer is gerenoveerd en er is een nieuwe coatinglaag
aangebracht. Het totale schilderwerk is al genoemd.
Tevens hebben we optimaal gebruik gemaakt van de
tijdelijke 6 % btw-regeling op arbeid.
Een VvE die geen geld in het reservefonds heeft voor een
grote opknapbeurt, zal de eigenaren om een eenmalige
bijdrage moeten vragen. Dan heb je het al snel over duizenden euro’s. Als de bewoners daar niet voor voelen (of
het niet kunnen betalen) zit er maar één ding op om de
zaak op de rails te houden: externe financiering van de
maatregelen. En daar loopt de VvE tegen een groot probleem aan: banken zitten niet te wachten op VvE’en. Het is
moeilijk om een lening te krijgen. Er zijn bedrijven die een
langjarige financiering aanbieden, maar de rente is hoog.
En lang niet iedere VvE voelt voor zo’n langjarige
verplichting.”

Servicecomplexen in een nieuw jasje hebben volop toekomst
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Energiebesparing
Gas
“Bij het nemen van bouwkundige maatregelen is het
belangrijk om ook meteen te kijken of energiebesparende
maatregelen mogelijk zijn. Door de vele activiteiten in en
rond het gebouw kwam van veel eigenaren de vraag of er
ook nog iets werd gedaan aan het plaatsen van isolerende
beglazing. Een al jaren bij velen gekoesterde wens. In de
splitsingsakte staat dat dat voor rekening van de individuele eigenaren komt. Maar vervanging van enkel glas door
dubbel glas betekende ook vervanging van de kozijnen.
Een snelle actie met een voorlichtingsbijeenkomst over de
mogelijkheden en een bezoek aan de fabriek waar de
kozijnen werden gemaakt, leverden meteen al 24 eigenaren op die mee zouden doen. Zowaar bijna een kwart! Met
een vervolg begin 2015 van vooral nieuwe eigenaren die
net hadden gekocht, zitten we nu op al 35%. En belangrijk:
vooral de eigenaren met nieuwe kozijnen en dubbel glas
kregen in april allemaal veel geld terug bij de afrekening
van ista. Bijkomend voordeel: dezelfde eigenaren maakten
twee sprongen in het energielabel van F naar D. En het
wooncomfort was aanzienlijk verbeterd!”

Elektriciteit
“In de centrale gang onder het gebouw zijn 37 armaturen
met elk vier tl-buizen met een vermogen van 96 Watt per
armatuur (die 24 uur per dag brandden) vervangen door
51 ledarmaturen van 16 Watt. Door een bewegingsschakelaar dimt deze na 30 seconden terug naar 5 Watt. Deze
vervanging leidt tot een besparing van € 6.330,- per jaar.
Dat betekent dat we de investering van ca. € 8.000,- in
één jaar en drie maanden hebben terugverdiend. Daarna
gaan we echt besparen.“

Bij ongewijzigd beleid was
de leegstand opgelopen tot
50 procent!

Keuken: de afnemer betaalt!
“ Belvedère Nieuw Wolfslaar had tot 2011 een keuken in
eigen beheer. Dat betekende 140 maaltijden per dag en
drie koks met aanverwant personeel in vaste dienst. De
personeels- en overige keukenkosten legden een zware
druk op de begroting. Daar moest verandering in komen
om de servicekosten flink naar beneden te krijgen. We
gingen over op de diensten van een cateraar, die gebruik
mocht maken van de keuken; ook voor externe partijen.
De afnemer betaalt werd het uitgangspunt: nu nog maar
circa 40 maaltijden per dag. Maar ook die kosten bleken
hoger dan gedacht. De energieslurpende apparatuur
zorgde voor hoge energiekosten en die kosten zaten verstopt in de exploitatierekening. Daarnaast kwamen vragen
in de ALV: Wie gaat de renovatie van de keuken betalen,
als de apparatuur versleten is? (Eind jaren negentig hadden we nog voor ruim 1 miljoen gulden geïnvesteerd in
een nieuwe keuken. En dat niet opnieuw!).
Sinds mei van dit jaar is de keuken helemaal gesloten:
een restaurant in de buurt verzorgt zeven dagen per week
de maaltijden met twee driegangen-keuzemenu’s. Net als
vroeger kunnen bewoners kiezen voor het restaurant,
maar ze kunnen de maaltijd ook in hun appartement
geserveerd krijgen. In tegenstelling tot vroeger - toen
iedereen verplichte afname had en er 140 maaltijden per
dag werden klaar gemaakt - is nu het uitgangspunt: de
gebruiker betaalt! De afname is nu circa 40 maaltijden,
met op de laatste donderdag van elke maand een druk
bezochte gezamenlijke maaltijd met een seizoengebonden
menu.”

Zorg op maat
Senioren kiezen voor een serviceflat vanwege de veiligheid, geborgenheid en meestal ook vanwege de mooie
omgeving waar de complexen staan. Ook de voorzieningen scoren hoog: veel complexen beschikken over een
huismeester, een wasserette, logeerkamers, een winkeltje,
een kapper en een schoonheidsspecialiste. De medewerkers van de receptie fungeren als ogen en oren: zij kennen
de bewoners en signaleren eventuele problemen. Zij vervullen op die manier een belangrijke sociale functie.
In Belvedère Nieuw Wolfslaar zijn de basisdiensten (o.a.
manager, huismeester en receptie) opgenomen in een
basispakket dat collectief verplicht is. Voor de andere
diensten wordt alleen bij afname betaald. Ook hier geldt
dus: de gebruiker betaalt.
Elke dag komen auto’s van diverse thuiszorgorganisaties
voorrijden bij Belvedère Nieuw Wolfslaar. Fred Schuurs:
“Dat is een belangrijk punt van aandacht. Misschien kunnen we een situatie creëren waarin één organisatie de zorg
op zich neemt; dat is waarschijnlijk efficiënter. Niet alle
bewoners hebben zorg nodig, maar ze willen wél de zekerheid hebben dat er - indien nodig - zorg beschikbaar is,
ook in de nachtelijke uren. Daarom denken we erover om
een verpleegkundige in te huren, die ook in het complex
woont. Daarvoor is een mooie tuinkamer beschikbaar. Ook
hier zijn de financiën een knelpunt: we hopen samen met
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Goede invulling van de zorg is de toekomst van serviceflats
een verzekeraar en een thuiszorgorganisatie tot een opzet
te komen, waarin ruimte is voor een ‘nachtwacht’.
Het invullen van goede zorg is de sleutel voor een gouden
toekomst van serviceflats. Verzorgingshuizen zullen grotendeels wegvallen en de serviceflats kunnen dit gat
opvullen. Niet dat serviceflats verworden tot verzorgingshuizen, maar de zekerheid dat eventuele zorg in de toekomst is geregeld, geeft een gevoel van veiligheid.”

Promotie van het gebouw
Anno 2015 ziet Belvedère Nieuw Wolfslaar er prima uit. De
VvE is terecht trots op het bereikte resultaat en dat wil ze
graag uitdragen. Daarom werd in september 2014 een
Open Dag georganiseerd. De regionale pers besteedde
aandacht aan het evenement, dat maar liefst 200 bezoekers trok. Fred Schuurs: “Op die dag bleek dat veel bezoekers een volkomen verkeerd beeld hadden van Belvedère
en van de hoogte van de servicekosten. Dat bood ons een
uitgelezen kans om dat verkeerde beeld te ontzenuwen;
ook bij de makelaars. Voor hen hebben we een dag eerder
een aparte bijeenkomst georganiseerd. Zij waren ook niet
echt op de hoogte van de ins en outs van ons gebouw. We
hebben inmiddels een mooie website en een goed gevulde
documentatiemap voor aspirant-kopers.”
Momenteel staan nog vijf van de honderd appartementen
te koop (in januari 2014 waren dat er nog achttien). Een
acceptabel aantal, vindt het bestuur: vier à vijf procent
leegstand is normaal als gevolg van natuurlijk verloop.

Dat is voor de VvE geen reden om achterover te leunen:
er zijn al nieuwe maatregelen in voorbereiding. In juni worden camera’s rond het gebouw en bij de 10 entrees aangebracht. Die zorgen voor de noodzakelijke veiligheid waar de
bewoners van een serviceflat op moeten kunnen rekenen.

Nieuw splitsingsreglement
Niet zichtbaar maar wel belangrijk: Belvedère Nieuw
Wolfslaar beschikt inmiddels ook over een geheel vernieuwd splitsingsreglement. Schuurs: “Dat heeft veel geld,
tijd en energie gekost. Maar we hebben er veel voor teruggekregen: we beschikken nu over een totaal nieuwe splitsingsakte. De basis wordt gevormd door het modelreglement 2006, dat is aangevuld met de jurisprudentie tot en
met 2014. De splitsingsakte is met 89% van de stemmen
aangenomen.
Een van de voordelen is dat we dankzij het nieuwe reglement de mogelijkheid hebben om - indien nodig - een
financiering af te sluiten om extra energiebesparende
maatregelen te kunnen nemen. Bovendien is in de akte
opgenomen dat degenen die nu voor eigen rekening
dubbel glas en nieuwe kozijnen hebben laten plaatsen,
niet nogmaals moeten betalen als de andere eigenaren
alsnog besluiten collectief hetzelfde te laten doen.”
‘De kers op de taart’ noemt de secretaris het nieuwe
splitsingsreglement. “Nu nog een nieuw huishoudelijk
reglement. Belvedère Nieuw Wolfslaar is klaar voor de
toekomst!” ■

