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Geachte huurder, 

 

De stad Utrecht gaat de uitdaging aan om mooier, prettiger en beter betaalbaar wonen aan te bieden. Dit in 

samenwerking met u. Daarom neemt de stad Utrecht in samenwerking met Bo-Ex deel aan een internationaal 

project dat zich richt op de duurzaamheid van uw woning en alles daar omheen.  

 

Met deze brief informeren wij u over dit project genaamd IRIS. 

 

Wat betekent dit voor u? 

IRIS maakt het mogelijk dat we nog meer kunnen doen op het gebied van energiebesparing en bewustzijn in 

combinatie met een prettigere omgeving. In de bijlage vindt u een afbeelding van de oplossingen die worden 

ontwikkeld. 

 

Wat de werkzaamheden precies zijn hangt af van de plaats en type van de flat. U krijgt voor de start te horen wat 

er gaat gebeuren.  

 

Hierin wordt rekening gehouden met de geplande werkzaamheden vanuit het groot onderhoud. 

 

Informatievoorziening 

Ongeveer 6 maanden voordat de werkzaamheden plaatsvinden, ontvangt u informatie en wordt u uitgenodigd 

voor een eerste informatieavond.  

 

Naast bewonersbrieven worden er in de komende periode verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Hiervoor 

ontvangt u tegen die tijd een uitnodiging. 

 

Informatieavond 11 maart 

Op maandag 11 maart organiseert We Drive Solar een informatieavond over elektrische deelauto’s in het 
Krachtstation bij Coffeemania. De avond start om 19:30 uur. 
Wilt u meer weten over de elektrische deelauto’s en de auto een keer uitproberen? Tijdens deze avond wordt de 
eerste deelauto voor Kanaleneiland onthuld en er wordt een maand gratis gebruik van een deelauto verloot!  
  
Aanmelden voor de informatieavond op 11 maart kan via info@wedrivesolar.nl 
We zien u graag op 11 maart! 

Meer informatie kun u vinden op www.wedrivesolar.nl 

Mocht u vragen hebben over het IRIS project kunt u contact opnemen met Martijn Broekman, projectmanager bij 

Bo-Ex via mbm@boex.nl 

 

Wilt u meer lezen en/of informatie over de planning van het groot onderhoud kunt u kijken op https://bit.ly/2Ehr8qJ 

 

Voor meer informatie over het IRIS project Utrecht kunt u kijken op https://iris-utrecht.nl/ 
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