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Door de corona-crisis is het even stil geweest rond de nieuwbouwplannen van het 

NaoberLOOkaal, maar achter de schermen is er zoveel als mogelijk doorgewerkt. 

Door aangescherpte eisen ten aanzien van duurzaamheid zijn wij gedwongen om naar gasloze 

oplossingen te zoeken. Dit heeft er toe geleid dat het ontwerp van de nieuwbouw behoorlijk 

overhoop is gegaan. Om de energiehuishouding beter te regelen was het advies om in plaats van 

een plat dak een zadeldak toe te passen. Dit heeft als voordeel dat het volume van de huiskamer 

groter en hoger wordt, waardoor de ruimtetemperatuur beter te controleren is. 

Een bijkomstig voordeel is dat er boven de keuken, de gang en de sanitaire voorzieningen een 

tussenvloer geplaatst kan worden. Op deze tussenvloer wordt een extra vergaderlokaal gecreëerd, 

komen er opbergruimtes en is er een ruimte voor de technische installaties. 

Het exterieur wordt zoveel als mogelijk aangepast aan de omgeving (starterswoningen), zodat er 

een buurtschapskern ontstaat. Kijk ook de www.naoberlookaal.nl voor verdere details. 
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Door de corona-crisis en het gewijzigde ontwerp hebben we wel vertraging opgelopen, maar het 

bestuur heeft goede hoop dat wij aan het einde van het jaar kunnen gaan starten. 

We gaan het gebouw zoveel als mogelijk met vrijwilligers opbouwen, zodat het een echt 

gemeenschapshuis wordt. Ben je bereid om de handen uit de mouwen te steken en ben je een 

handige klusser, vul dan het vrijwilligersformulier op de website in. 

Niet zo’n klusser of er geen tijd voor, dan kan je ons altijd financieel ondersteunen door in te 

tekenen op de Naober Obligatie lening. Met deze Naober Obligatie Lening vullen wij het laatste 

gat in de begroting. Een aantrekkelijke lening met 2% rente, die in 5 à 7 jaar na de opening van het 

nieuwe NaoberLOOkaal, die door middel van een jaarlijkse uitloting wordt afgelost. Intekenen kan 

vanaf 1 oktober via een formulier op de website. 

Op 6 & 7 oktober organiseren wij inloopavonden voor een ieder die meer wil weten over de 

nieuwbouw en de wijze waarop de gemeenschap hierin kan bijdragen. Om in verband met de 

corona de aantallen bezoekers per tijdstip te controleren kan je via de website schrijven. 

Kijk op www.naoberlookaal.nl voor nadere informatie. 


