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Alle huizen in digitale database

Ook het aanvragen van een bouwvergunning kan
dan veel sneller.
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De Eindhovense corporatie Woonbedrijf heeft al
woningen aangesloten in de wijk Vaartbroek, de
Aireywijk en rond de Frans van Mierislaan. Het
Bossche bedrijf Woonconnect zelf heeft in
Vaartbroek met vijf gezinnen, particuliere eigenaren,
geëxperimenteerd.
Binnenkort
volgen
vijftig
huishoudens. Daarna wordt het digitale hulpmiddel
uitgerold over de wijk, de stad en het land.
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Nu zijn nog enkele woningen in de wijk Vaartbroek
in Eindhoven toegankelijk op de digitale database
van Woonconnect. Maar op termijn moet heel
Nederland zijn eigen huis digitaal kunnen bekijken,
maar ook verduurzamen of renoveren, digitaal, via
Woonconnect. Bedrijven kunnen daarbij hun
diensten aanbieden.
Dat is de bedoeling van de City Deal Naar een
digitale woonomgeving waarvoor gisteren vijf
gemeenten, waaronder Eindhoven en Helmond, drie
ministeries en enkele bedrijven hun handtekening
zetten. Minister Stef Blok van Wonen kwam naar de
Lichttoren in Eindhoven om een krabbel te plaatsen.
Hij noemde de City Deal 'een stap naar het gebruik
van
de
innovatiekracht
van
overheden,
kennisinstellingen
en
bedrijven'
bij
het
verduurzamen van alle 7,5 miljoen woningen in
Nederland.
Het is de tiende City Deal van overheden,
bedrijfsleven en kenniscentra. Deze bekijkt welke
regels er nodig zijn bij het digitaliseren, bijvoorbeeld
om privacy te waarborgen, hoe bouwbedrijven
geïnteresseerd kunnen worden en vooral hoe
bewoners gemotiveerd kunnen worden om zelf
individueel aan de slag te gaan met hun woningen.
Woonconnect biedt immers de mogelijkheid om zelf
besparingsmaatregelen of verbouwingen te regelen
of dat via een advies te laten doen. Ook huurders
van corporaties zouden makkelijker zelf kunnen
kiezen wat ze wel en niet willen bij een renovatie.

De
ontwikkeling
van
de
software
wordt
meegefinancierd
door
(bouw)bedrijven
die
mogelijkheden zien om hun diensten aan te bieden
via Woonconnect, vertelt Aart Wijnen van het
bedrijf. Uit onderzoek blijkt dat het centraal opslaan
van gegevens over alle woningen jaarlijks zo'n 2,2
miljard euro zou kunnen besparen door snellere
procedures en minder fouten.
De gegevens in de database zijn straks in beheer bij
de overheid, zegt Wijnen, maar in principe alleen
toegankelijk voor bewoners van woningen. Alleen
als die toestemming geven, kan een bedrijf er mee
aan de slag, bijvoorbeeld om een offerte te maken.
Stap naar gebruik van de innovatie- kracht van
overhe- den, kennisinstel- lingen en bedrijven
GRAPHIC: Minister Stef Blok (vierde van links)
toast na de ondertekening van de City Deal over
Woonconnect met Aart Wijnen van dat bedrijf.
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