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Geachte heer, mevrouw,
In mijn brief van 26 februari jl. heb ik u op de hoogte gebracht van de start van een gevelisolatieproject
dat de gemeente wil uitvoeren bij de woningen die aan de Lessinglaan en Haydnlaan liggen. Om u hier
meer over te vertellen is op donderdag 12 maart in het Muntgebouw een informatieavond gehouden.
Met deze brief wil ik u verder informeren over het project en u in de gelegenheid stellen om u aan te
melden.
Het isolatieproject
U woont langs een drukke weg en uw woning heeft dan ook een hoog geluidsniveau buiten voor de
gevel. Bij de invoering van de Wet geluidhinder is een saneringsregeling opgesteld om te onderzoeken
of er sprake is van teveel geluid ín de woning.
Door de gevel van uw woning meer geluidwerend te maken, heeft u minder lawaai van het wegverkeer
in uw woning. Of uw woning daadwerkelijk in aanmerking komt voor geluidsisolerende maatregelen,
hangt af van de huidige isolatie van uw woning en een aantal aanvullende voorwaarden uit de
subsidieregeling. Uw woning moet dan ook eerst bouwtechnisch worden onderzocht. De kosten voor
zowel het onderzoek als het treffen van de minimaal benodigde maatregelen worden door het rijk
betaald.
(Geluids)isolerende maatregelen zullen, als ze in het hele huis worden doorgevoerd, uw huis ook beter
voor warmte isoleren en daardoor een energiebesparing opleveren. Het kan dus interessant zijn om de
maatregelen meteen in uw hele huis toe te passen. De aanvullende kosten voor warmte-isolatie zijn
voor eigen rekening maar met de geluidssubsidie bent u goedkoper uit.
Meer weten en aanmelden
In de vorige brief is al een aantal mogelijke vragen behandeld. Tijdens de informatieavond zijn echter
ook nog heel veel vragen gesteld. Op de volgende pagina’s wordt stap voor stap uiteengezet hoe het
project verder zal verlopen en worden de eerder gestelde vragen van een antwoord voorzien.
Als u zich wilt aanmelden voor een vrijblijvend onderzoek in uw huis, dan kunt u dat tot 9 juli 2015
doen op de website van gemeente op www.utrecht.nl/geluid-en-warmte-isolatie of - als u geen
toegang tot internet heeft - met bijgevoegd formulier.
Met vriendelijke groeten,
namens de afdeling Milieu en Mobiliteit

