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voor bewoners Hobbemalaan, 
Vermeerlaan en Ruysdaellaan te Soest 

Afgelopen maart organiseerden Portaal en BAM een informatiebijeenkomst over het 

voornemen om uw woning zeer energiezuinig te maken. In juli ontving u onze laatste 

nieuwsbrief.  

 

In deze derde nieuwsbrief delen we de stand van zaken met u en leest u meer over de 

energiezuinige woning, wat het renovatietraject inhoudt en hoe we u verder 

informeren.  

 

Stand van zaken 

In uw wijk vormt een groep bewoners de bewonerscommissie ‘de Hollandse Meesters’. 

Zij hebben de afgelopen maanden vaak met Portaal en BAM gesproken over de 

werkzaamheden, de nieuwe installaties en de financiële gevolgen van de renovatie. 

Waar mogelijk hebben wij hun wensen en suggesties verwerkt in onze aanpak. Op dit 

moment beoordelen zij het renovatievoorstel en organiseren voor alle bewoners een 

avond waarop u door hun wordt bijgepraat.  

 

In december ontvangen wij hun advies. U ontvangt vervolgens eind december ons 

renovatievoorstel. Lees dit goed door, het is belangrijk omdat het over de toekomst van 

uw woning gaat. In het voorstel staat omschreven wat er voor u verandert in de 

woning, wat dat voor u betekent, welke werkzaamheden en overlast u kunt verwachten 

en wat u in de toekomst gaat betalen. 

 

Hoe maken we uw woning zeer energiezuinig? 

Veel woningen uit de jaren vijftig, zestig en zeventig zijn koud, vochtig en tochtig. De 

isolatie en ventilatie zijn slecht en installaties vaak verouderd.  Portaal en BAM willen 

daarom uw woning zeer energiezuinig maken. 

 

Daarvoor knappen we de buitenkant van uw woning op. We plaatsen nieuwe gevels 

met isolerend glas tegen de bestaande gevels. Over het bestaande dak komt een 

nieuw dak met zonnepanalen. En we isoleren de kruipruimte. We vervangen uw 

installaties en zetten deze in een energiekast die wij achter uw woning plaatsen. 

 

Door deze veranderingen ontstaat een comfortabele en zeer energiezuinige woning. 

De nieuwe buitenkant zorgt voor een frisse en moderne uitstraling. Uw woning is goed 

geïsoleerd en wekt zelf energie op. Daarnaast draagt u ook nog eens bij aan een beter 

milieu.  
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Wat is er veranderd in het plan? 

We horen vaak van bewoners terug dat het vervangen van een badkamer, keuken en 

toilet samen met het opknappen van de buitenkant intensief is. Misschien wel te 

intensief. We vinden het belangrijk dat u nog in uw woning kunt blijven wonen tijdens 

een renovatie. We hebben in het renovatievoorstel zoals die nu bij de 

bewonerscommissie ligt, een verbetering van uw woning zonder badkamer, keuken en 

toilet gedaan. We willen deze wel aanpakken, maar 1 tot 2 jaar na de renovatie van de 

buitenkant van uw woning. Hierdoor krijgt u wel een mooie verbeterde woning van 

binnen en buiten. En is de overlast kleiner per keer dat we bij u langskomen.   

 

Wat gaat u na de renovatie betalen?  

Om te bepalen wat u na de renovatie gaat betalen, hebben we uw jaarrekening van de  

energieleverancier van de afgelopen 3 jaar nodig. Waarom dat zo is en wat we ermee 

gaan doen leggen we uit in een brief die u volgende week ontvangt.  

 

Wanneer begint de renovatie? 

Vlak voor kerst 2016 ontvangt u van ons het uitgebreide renovatievoors tel. Dinsdag 10 

januari 2017 organiseren wij, samen met de bewonerscommissie, een 

informatiebijeenkomst bij u in de wijk. Vervolgens komen we wij u langs voor een 

persoonlijk gesprek. In dit gesprek lichten het renovatievoorstel en de financiële 

gevolgen toe. Ook kunt u dan vragen stellen.  

 

Bent u het eens met het voorstel? 

We vragen u om een aantal dagen na ons gesprek – als alles u duidelijk is - of u 

instemt met de renovatie. Als u het eens bent met het voorstel dan zet u uw 

handtekening onder ons voorstel. Als meer dan 70% van de bewoners instemt, dan 

kan de renovatie doorgaan.  

 

 

Informatie en vragen  

Heeft u vragen over het project? U kunt contact opnemen met Yvonne van der Linde, 

bewonersbegeleider van Portaal. Zij is bereikbaar via 0800 - 767 82 25 en via 

info@portaal.nl.  

 

Voor vragen of huren en renovatie kunt u contact opnemen met Leendert de Bruin van 

De Vereniging Huurders Overleg Soest (VHOS) via secretariaat@hbv-vhos.nl. 

 

Voor vragen aan bewonerscommissie Hollandse Meesters kunt u contact opnemen 

met HollandseMeesters2016@gmail.com. 

 


