
VEELVOORKOMENDE VRAGEN  

PLAN (ontwerp/ontwikkelfase/wensen) 

Wanneer starten ze met het plan/uitvoering?  

Vanaf 17 juli beginnen we met het ophalen van draagvlak. Medio oktober weten we of we 70% 

draagvlak hebben. Dan kunnen we u verder informeren over de planning.   

 

Komt er verlichting in het achterpad? 

Aanbrengen van aanvullende verlichting in de achterpaden zit niet in het plan. 

 

Wat als niet iedereen tekent voor akkoord? Kunnen er blokken overgeslagen worden? 

Helaas is dit niet mogelijk. Wij hopen dan ook dat alle bewoners enthousiast zijn en tekenen.  Als 

70% procent tekent voor akkoord gaat het plan voor alle woningen door.  

 

Ik vind de installatiekast voor de woning niet mooi, is dit de enige mogelijkheid?  

Ja, dit is de enige mogelijkheid.  

 

Kunnen de doucheraampjes eenvoudiger bediend worden? 

Het raampje blijft op dezelfde positie maar wordt makkelijker te bedienen.  

 

Zorgen 

Hoe wordt de veiligheid geborgd tijdens de uitvoering als de woningen in de steigers staan? (in het 

verleden is er ingebroken tijdens een renovatie) 

De steiger wordt voorzien van een inklimbeveiliging zodat het niet mogelijk is om door 

onbevoegden  de steigers te betreden. 

EPV 

Wij hebben nu de maandelijkse voorschot voor energie expres hoger laten zetten om ieder jaar geld 

terug te ontvangen, hoe zit dit straks? Kunnen we een extra hoog voorschot betalen? 

U kunt nog steeds uw maandelijks voorschotbedrag hoger zetten dan nodig bij de energieleverancier. 

De EPV wordt een vast bedrag, daar krijgt u geen jaarlijkse afrekening van.  

Hoe gaat het met het terug leveren van opgewekte energie die niet is gebruikt? 

U kunt geen energie opslaan. Dit houdt in dat wanneer de zon schijnt en u op dat moment weinig 

energie verbruikt, u energie terug levert. Anderzijds wanneer u bijvoorbeeld ‘s nachts uw 

wasmachine aanzet gebruikt u energie van de energieleverancier. Aan het einde van het jaar maakt 

de energieleverancier een balans op. Hier wordt de geleverde energie weggestreept tegen de 

ontvangen energie, dit heet salderen.  Alle energie die u meer verbruikt dan opwekt, koopt u dus van 

de leverancier en daar betaald u voor. Alle energie die u minder verbruikt dan dat uw zonnepanelen 

hebben opgewekt krijgt u geld voor terug. Dit wordt verrekend met het totaal van de maandelijkse 

voorschotten die u heeft betaald.  

 

Heeft het nog zin om een dag- en nachtmeter te gebruiken? 

Nee, u woning wekt zelf energie op een dag- en nachtmeter is dan niet meer van toepassing een 

nieuwe, slimme meter in elke woning.   



 

Tijdens Uitvoering  

Heeft de isolatie in de kruipruimte invloed op mijn vloer, moet deze worden weg gehaald?  

Nee, het heeft geen invloed op de vloer, de vloerbedekking kan blijven zitten. De isolatie gaat via het 

kruipluik, deze dient vrij te zijn.  

Moet ik thuisblijven tijdens de uitvoering? 

Het is niet nodig om tijdens de renovatie thuis te blijven. Hierover maken we met u afspraken tijdens 

de warme opname.  

 

Als de kozijnen eruit gaan valt al het stucwerk eruit. Wat gebeurt daarmee? Waarom vervangen ze 

het stucwerk alleen bij mutatie? 

Er is voor gekozen om het kozijn er niet in zijn geheel uit te halen en de kans is daardoor klein dat het 

stucwerk niet beschadigd. Indien dit het geval is zal de aannemer het stucwerk herstellen.  

 

Hoeveel overlast is er tijdens de uitvoering? 

Informatie over overlast vind u terug in het renovatievoorstel. In de dagplanning die u later ontvangt 

wordt ook de mate van overlast beschreven.  

Maakt Dura gebruik van Bouwwatch? 

Neen, Dura maakt geen gebruik  van Bouwwatch.  

Waar parkeren we tijdens de uitvoering?   

Hierover wordt u voorafgaand aan de renovatie geïnformeerd.  

 

Mogen we ook kiezen voor een groter dakraam? 

Nee, het dakraam dat teruggeplaatst wordt heeft een standaardafmeting. Groter dan deze afmeting 

zal niet mogelijk zijn i.v.m. de zonnepanelen 

Worden er ook radiatoren aangebracht op zolder? 

Dit is niet in het plan opgenomen. Mogelijk kunt u dit aanvragen bij Portaal en zelf aanbrengen.   

 

Kunnen mijn radiatoren gelijk vervangen worden? Die zijn erg oud. 

Als de radiatoren technisch in orde zijn zullen deze niet vervangen worden. Het leidingwerk worden 

wel vervangen.    

 

Blijven er 2 achterdeuren in de achtergevel?  

In de nieuwe situatie zal er één deur in de keuken geplaatst worden en de huidige woonkamerdeur 

naar buiten zal vervangen worden door een draaikiepraam die ook als uitgang gebruikt kan worden.   

Kunnen de ramen in de nieuwe situatie open? 

Ja, de ramen kunnen open. U krijgt nog instructies hoe u straks uw woning optimaal kunt ventileren.  

Wat gebeurt er met  de betonnen stukjes schutting aan de achterzijde van de woningen? De 

betonnen delen worden door Dura Vermeer verwijderd en er komt een houten schuttingdeel voor in 

de plaats.  

 

 



Installaties  

Maakt de verwarmingsunit lawaai en is dit te horen in de woning? 

Ja, de installaties produceren wat geluid. Om die reden is de installatiekast aan de voorzijde van uw 

woning geplaatst.   

Algemeen  

Wat doen we met taalproblemen? 

Er zullen waar nodig familieleden of kennissen ingeschakeld worden om mee te communiceren.  

 

Na uitvoering  

Kan ik straks nog in de kruipruimte, er lopen daar nog leidingen waar ik bij moet. 

Nee, dat kan straks niet meer omdat de kruipruimte gevuld wordt met isolatiemateriaal. Daar kunt u 

niet op lopen.  

De trottoirs en het asfalt zijn al slecht, dat beschadigt nog verder tijdens de uitvoering, knapt de 

gemeente dat ook op? 

Dat is een zaak van de gemeente. Bewoners kunnen zelf informeren of de Meijhorst in de planning zit.  

 

Ik heb een condens droger en die staat op zolder, hoe zit dat straks met de afvoer? 

De slang kunt u via het dakraam naar buiten hangen. 

Overige vragen  

Wat komt er ipv de bestaande erfscheidingen? 

Betonnen deel wordt weg gehaald en het wordt weer netjes aangesloten op de nieuwe  gevel.  

 

Heeft u nog onderhoudsklachten?  

Bel dan naar VOC van Portaal.  

 


