
SEWA collectieve regeling Kleefkruidstraat-Kroospad e.o. 
 

Informatie over het actuele project en de woningen  
Meerdere straten in de Kleefkruidstraat e.o. en Kroospad e.o. vormen één van de gebieden waar wij met eigenaren kijken of ze met hun woning kunnen aansluiten 

bij de werkzaamheden van woningcorporatie Volkshuisvesting en of ze in aanmerking komen voor de SEWA-subsidie.  

Het gaat om de volgende woningen:  

Engelwortelstraat 
 

Herminiumstraat Holpijpstraat Kamillelaan Kleefkruidstraat Kroospad Pijlkruidstraat Zeggepad 

Engelwortelstraat 1 Herminiumstraat 3 Holpijpstraat 2 Kamillelaan 42 Kleefkruidstraat 3 Kroospad 4 Pijlkruidstraat 7 Zeggepad 8 
Engelwortelstraat 7 Herminiumstraat 6 Holpijpstraat 4 Kamillelaan 44 Kleefkruidstraat 10 Kroospad 6   
Engelwortelstraat 11 Herminiumstraat 8 Holpijpstraat 8 Kamillelaan 48 Kleefkruidstraat 18    
Engelwortelstraat 17 Herminiumstraat 11 Holpijpstraat 10 Kamillelaan 50     
Engelwortelstraat 19 Herminiumstraat 13 Holpijpstraat 11 Kamillelaan 56     
Engelwortelstraat 21 Herminiumstraat 14 Holpijpstraat 18      
 Herminiumstraat 16 Holpijpstraat 20      
 Herminiumstraat 17       
 Herminiumstraat 18       
 Herminiumstraat 19       
 Herminiumstraat 20       
 Herminiumstraat 21       
 Herminiumstraat 22       
 Herminiumstraat 23       
 Herminiumstraat 24       
 Herminiumstraat 33       
 Herminiumstraat 39       

 

We komen graag met de woningeigenaren in contact!  

 

 

 



Met wie heb je te maken?  
De gemeente heeft Endule, een adviesbureau op het gebied van Energie, Duurzaamheid & Leefomgeving, ingehuurd om bewoners te begeleiden in dit project. 

Endule heeft hiervoor een team gevormd. De projectleider die vanuit de gemeente verantwoordelijk is Bregje Vermeulen. Onderstaand stellen we iedereen aan je 

voor. 

   
 

  

  

Wanda van Enst Sjoerd Klein Velderman Nick Stringer Marcel Barzilay Petra Hofman Mara Midiere 
Endule Endule Endule Barzilay + Ferwerda Diep Diep 
 
Wanda is adviseur bij 
Endule en is de coördinator 
voor het projectteam. 
Wanda is vooral achter de 
schermen aan het werk.   

 
Sjoerd is adviseur bij 
Endule. Sjoerd is 
verantwoordelijk voor de 
woonplannen. Je zult hem 
zien bij de persoonlijke 
adviesgesprekken.  

 
Nick is adviseur bij Endule 
en verantwoordelijk voor 
de woonplannen. Nick zult 
je zien bij de energielabel 
opnames en persoonlijke 
adviesgesprekken. 

 
Marcel is architect en is 
verantwoordelijk voor de 
woonplannen. Je zult hem 
zien bij de persoonlijke 
adviesgesprekken. 

 
Petra is adviseur en 
verantwoordelijk voor de 
communicatie met 
bewoners. Je kunt Petra 
aan de telefoon krijgen of 
in de wijk tegenkomen.  

 
Mara is adviseur en 
verantwoordelijk voor de 
communicatie met 
bewoners. Je kunt Mara 
aan de telefoon krijgen of 
in de wijk tegenkomen. 

Contact opnemen met het team   
Telefoon en WhatsApp op 06 19267545 of per mail via 

arnhem.malburgen@endule.nl 

 
 

 

 

 

Samenwerkingspartners 
Voor dit gebied werken we samen met woningcorporatie 

Volkshuisvesting, die bezig is om haar huurwoningen te 

verduurzamen. Hendriks is de aannemer die de woningen van 

Volkshuisvesting en de woningen van de particuliere woningeigenaren 

gaat opknappen.  

           

mailto:arnhem.malburgen@endule.nl

