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Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u ons bereiken 
via de projecttelefoon voor het onderhoud:

06 - 13 05 72 92
U krijgt dan de bewonersbegeleider Ruth Ebisch van De Variabele aan de lijn.
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In opdracht van Portaal gaat De Variabele onderhoud uitvoeren aan de 50 appartementen van het complex “Wetering”, 
gelegen in de wijk Zwanenveld 65.01 t/m 65.50 te Nijmegen, waaronder uw appartement. 

Uw appartement wordt in kwaliteit, uitstraling en wooncomfort verbeterd. Begin september 2017 begint De Variabele 
met de onderhoudswerkzaamheden aan de 50 appartementen. De werkzaamheden duren tot en met december 2017.

In deze brochure leest u om welke werkzaamheden het gaat, wanneer dit bij uw appartement wordt uitgevoerd, wat u 
van ons mag verwachten en wat u zelf kunt doen om het werk vlot te laten verlopen. 

Deze brochure is voor u opgesteld om de informatie goed en rustig door te nemen. Heeft u, na het lezen van deze 
brochure, nog vragen, noteert u deze dan. De bewonersbegeleider komt ongeveer 4 weken voor de start, van de 
werkzaamheden aan uw appartement, langs voor een huisbezoek. Zij neemt de informatie met u door. Ook bespreekt 
zij met u wat dat voor uw woonsituatie betekent.

Wij zien uit naar een voorspoedige uitvoering en een goede samenwerking met u!

De Variabele 

Juni 2017

Inleiding

Gevelbeeld bestaand complex



76 Onderhoud 50 appartementen Complex Wetering - Zwanenveld te Nijmegen

De Variabele gaat in uw complex aan het werk. De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan uw 
appartement en bestaan uit de volgende werkzaamheden:

1. Wat gaat er allemaal gebeuren?

1.1 Werkzaamheden aan de buitenzijde van 

de appartementen  

Asbest
Tijdens de asbestinventarisatie zijn 
asbesthoudende materialen aan-
getroffen aan uw appartement.  Het 
gaat om de panelen onder de ramen 
in de woonkamer, de slaapkamer en 
het privacy-scherm op het balkon. 
De asbesthoudende delen in de 
gevel leveren geen gevaar voor uw 
gezondheid, zolang u het materiaal 
niet beschadigt of breekt (bijvoorbeeld door boren en 
zagen). De aanwezige asbesthoudende delen worden ge-
saneerd (verwijderd) door een gecertificeerd bedrijf. 

Let op: De afgezette ruimte mag u tijdens de 
saneringswerkzaamheden niet betreden en ramen en 
deuren dienen gesloten te blijven. De omgeving waar de 
asbestsanering plaatsvindt, wordt afgezet met linten. 
Wij verzoeken u niet achter de linten te komen in verband 
met de aanwezigheid van asbest. U wordt tijdig op de 
hoogte gebracht.

Beglazing 
Het glas in de buitenkozijnen ter 
plaatse van de woon- en slaap-
kamer wordt vervangen door 
(HR++)-isolerende beglazing. Deze 
beglazing wordt voorzien van ven-
tilatieroosters om het appartement 
voldoende te kunnen ventileren. 
Het klepraam boven de balkondeur 
vervangen door een hardglazen 
klepraam.

Houten balkondeur
De balkondeur van uw appartement 
wordt vervangen door een nieuwe 
balkondeur met (HR++-)isolerende 
beglazing en een goede kierdichting. 

Voordeur
De tochtstrippen ter plaatse van 
de bestaande voordeuren worden 
gecontroleerd en daar waar nodig 
aangepast of vervangen / vernieu-
wd. 

Werkzaamheden aan de achterzijde van de gevel

Paneel onder raam
(asbesthoudend)

verwijderen

Balkonhekwerk van alle 
woningen vervangen

Balkondeur en 
uitzetraam vervangen bij 

elke woning

Privacy-scherm balkon bij 
elke woning vervangen

Vervangen van het glas 
bij elke woning
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Meterkast
In de meterkast van uw apparte-
ment wordt, daar waar noodzakelijk, 
een nieuwe groepenkast geplaatst.

Slaapkamerraam galerijzijde
Naar aanleiding van het woon-
wensenonderzoek wordt het slaap-
kamerraam aangepast. Het onderste 
deel van het raam krijgt vast glas. Het bovenste deel kan 
open met een hardglazen klepraam.  In de aanzicht van 
de voorgevel staat de nieuwe situatie weergegeven.

Buitenschilderwerk
De voordeur, de meterkastdeur, het kozijn van de 
slaapkamer en het kozijn van de 
woonkamer wordt aan de buiten-
zijde geschilderd in een nader te 
bepalen kleur. Op de pagina hier-
naast ziet u hiervan al een impres-
sie. Ook wordt het deel van het 
beton onder het hekwerk van de 
galerij en balkonzijde geschilderd. 

Hekwerk en privacy-scherm
Het hekwerk aan de galerijzijde en de balkonzijde wordt 
vervangen. Dit geldt ook voor het scherm tussen u en uw 
buren aan de balkonzijde (privacy-scherm).

1.2 Werkzaamheden in uw appartement 

Brandveiligheid
Aan de schacht in de gang met leidingen worden aan-
passingen gedaan voor de brandveiligheid van de appar-
tementen.

Ventilatiekanalen
De ventilatiekanalen in uw appartement worden 
schoongemaakt. 

Binnenschilderwerk
Omdat we de beglazing in de buitenkozijnen gaan ver-
vangen en de indeling van het slaapkamerkozijn veran-
deren,  worden de buitenkozijnen ook aan de binnenzijde 
geschilderd. 

1.3 Terrein

Het terrein bij de hoofdentree wordt schoongemaakt 
en plaatselijk aangepast en hersteld. Er wordt een ver-
zamelplek gemaakt voor uw afvalzakken / containers.

1.4 Flatgebouw

Er worden technische aanpassingen gedaan aan de 
zijgevels van het complex. Dit brengt geluidsoverlast en 
trillingen met zich mee. 

Aanzicht voorgevel galerijzijde (wijziging kleurstelling en slaapkamerraam)

Bestaand aanzicht voorgevel Nieuw aanzicht voorgevel
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2. Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

2.1 Planning algemeen

Voorbereidende werkzaamheden 
Vooruitlopend op de start van het onderhoud voert De 
Variabele voorbereidende werkzaamheden uit. Hier kunt 
u denken aan het maken van de modelwoning (nr. 65.04), 
het inmeten van de ramen en balkondeuren en straks 
de inrichting van de bouwplaats en het plaatsen van 
opslagcontainers voor de bouwmaterialen.

Binnen
We starten 1 september met de werkzaamheden 
bij de appartementen. De bewoners van de eerste 
appartementen worden in juli op de hoogte gebracht, 
met een huisbezoek door de bewonersbegeleiding.

Buiten 
De werkzaamheden aan de buitenzijde van het complex 
worden ook gelijk opgestart. Als eerste worden er 
rondom de gevels steigers geplaatst om het onderhoud, 
zoals omschreven te kunnen uitvoeren (asbestsanering, 
vervangen beglazing, onderhoud ramen en deuren, 
schilderwerk). 

 

2.2 Planning appartement

In onderstaand schema ziet u per blok wanneer de 
werkzaamheden aan uw appartement staan gepland. 
Deze data zijn onder voorbehoud van onvoorziene 
omstandigheden.

De werkzaamheden in uw appartement zullen ongeveer 
4 werkdagen in beslag nemen. Met u wordt in het 
huisbezoek besproken wanneer de werkzaamheden 
in uw appartement worden uitgevoerd. Uiterlijk een 
week voorafgaand aan de start van de werkzaamheden 
aan uw appartement ontvangt u van ons een inlogcode 
van de digitale bewonersplanning. Met deze inlogcode 
krijgt u de beschikking over de dagplanning voor de 
werkzaamheden in en aan uw appartement. U kunt dan 
precies zien op welke dagen welke werkzaamheden er 
plaatsvinden. 

Voorbeeld van de digitale bewonerssite – planning / werkzaamheden

Eind augustus starten we met de uitvoering van de werkzaamheden. Alle onderhoudswerkzaamheden zijn uiterlijk 15 
december 2017 klaar. Dit is uiteraard onder voorbehoud van onvoorziene (weers-)omstandigheden.
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2.3 Routing

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. In bijgaand schema ziet u wanneer we het onderhoud aan uw 
appartement gaan uitvoeren. 

Er wordt gestart met de onderhoudswerkzaamheden bij Blok A op de bovenste verdieping. We beginnen met de 
werkzaamheden bij huisnummer 65.34, vervolgens 65.33, 65.32. Vervolgens beginnen we de verdieping lager met 
huisnummer 65.19 en eindigen bij blok A bij huisnummer 65.21.

Als Blok A klaar is, gaan we beginnen met de werkzaamheden bij Blok B. We starten daar bij huisnummer 65.31, daarna 
65.30 en zo voorts. We volgende de rode lijn met als eindpunt bij blok B bij 65.03.

Als blok B klaar is, starten de werkzaamheden bij Blok C op de bovenste verdieping bij huisnummer 65.44. We volgende 
rode lijn zo naar beneden met als eindpunt huisnummer 65.01.

Als laatste worden de werkzaamheden bij blok D vanaf huisnummer 65.50 opgestart. We vervolgen de rode lijn zo naar 
beneden met als eindpunt huisnummer 65.40.

Routing complex Wetering



1514 Onderhoud 50 appartementen Complex Wetering - Zwanenveld te Nijmegen

3. Waar moet u rekening mee houden?

Om de werkzaamheden goed te laten verlopen zijn er in overleg met Portaal afspraken gemaakt en 
voorzorgsmaatregelen getroffen voor de uitvoering van de werkzaamheden. We begrijpen dat dit onderhoud 
voor u de nodige verandering en overlast betekent en we proberen hier zo goed mogelijk mee om te gaan.

Gevolgen huur 
De uitvoering van het onderhoud heeft voor u géén 
gevolgen voor de huur. 

Eenmalige vergoeding 
Portaal biedt u een eenmalige vergoeding voor de 
hinder en overlast van de onderhoudswerkzaamheden. 
Deze vergoeding is voor de overlast vanwege de 
werkzaamheden in het appartement. Hierbij kunt u 
denken aan beperking van het woongenot door lawaai 
en het tijdelijk niet kunnen gebruiken van bepaalde 
voorzieningen in of rond de appartement. Dat kan 
gaan om stofoverlast, schoonmaakkosten, gebruik van 
elektriciteit, water en verwarming (het droogstoken 
van een ruimte), vrijaf nemen om aanwezig te zijn bij de 
appartementbezoeken, oplevering van het appartement, 
toegankelijk maken van het appartement en het niet 
kunnen gebruiken van het terrein. 

Als u uw medewerking verleent aan de aannemer voor 
de uitvoering van de werkzaamheden, ontvangt u, nadat 
de werkzaamheden zijn afgerond, per adres € 60,-- (bij 
oplevering).

3.1 Bewonersbegeleiding 

Tijdens de werkzaamheden is er bewonersbegeleiding 
van De Variabele aanwezig. De bewonersbegeleider is 
voor u hét aanspreekpunt voor alle vragen die met dit 
onderhoud te maken hebben.

Huisbezoek
Ruim voor de start van de werkzaamheden aan uw 
appartement komt de bewonersbegeleider bij u langs 
om te kijken of de informatie duidelijk is. We bespreken 
met u wat er gaat gebeuren en waar u rekening mee 
moet houden. U krijgt van ons ook te horen wanneer wij 
de werkzaamheden uitvoeren in uw appartement. De 
afspraken met elkaar leggen we vast op een zogenaamde 
opnamelijst. U krijgt daar een kopie van.

Wij vragen u om omstandigheden, zoals lichamelijke 
beperkingen en/of ziekte, of anderszins, aan ons te 
melden. Samen met u zoeken wij naar een passende 
oplossing om de werkzaamheden zo goed mogelijk voor 
u te regelen.  

Huisbezoek met bewonersbegeleider Ruth.
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Spreekuur 
Tijdens de werkzaamheden zal er ook wekelijks een 
spreekuurmoment worden gehouden. De bewonersbege-
leider beantwoordt dan graag uw vragen over de onder-
houdswerkzaamheden. 

3.2 Wat mag u van ons verwachten?

Wij komen bij bewoners en gebruikers thuis, te gast. U 
mag van ons en onze medewerkers verwachten dat we 
ons als goede gasten gedragen.

Mogelijke overlast en ongemakken
De werkzaamheden brengen overlast en ongemak met 
zich mee. Wij doen er alles aan om deze zoveel mogelijk 
te beperken en houden zoveel mogelijk rekening met uw 
situatie. Toch is enige overlast helaas onvermijdelijk, 
gelukkig is dit tijdelijk.  

Welke overlast en ongemakken kunt u eventueel ervaren?
• Vakmensen in uw appartement.
• Stof in uw appartement.
• Lawaai door werkzaamheden.
• Inpakken of verplaatsen van (een deel van) uw 

meubels en spullen in het appartement en op het 
balkon of in de tuin.

• Overlast voor uw huisdieren.

Tijdelijke voorzieningen bewoners 
Tijdens het onderhoud in en aan uw appartement kunt 
u (geluids-)overlast ervaren van de werkzaamheden. 
Hiervoor wordt het appartement 65.14 beschikbaar 
gesteld om even op adem te komen. In dit appartement 
is een zitgelegenheid aanwezig. Ook is er koffie en thee 
beschikbaar.
 

3.3 Wat wordt er van u als bewoner verwacht? 

Om de uitvoering goed te laten verlopen is natuurlijk 
ook uw medewerking nodig. Het allerbelangrijkste is uw 
medewerking bij de toegang tot uw appartement. 

Afhankelijk van de werkzaamheden, vragen wij uw 
medewerking.
• Het terras van de woningen op de begane grond 

bereikbaar te maken. Losse spullen, zoals planten-
bakken, tuinstoelen, enzovoorts ongeveer 1,5 meter 
te verplaatsen vanaf de gevel. Deze ruimte is nodig 
voor het plaatsen van de steiger en de uitvoering van 
de gevelwerkzaamheden.

• Wilt u ervoor zorgen dat de galerijen en balkons leeg 
zijn tijdens de uitvoering van het project?

• Schotelantennes en zonwering, die u zelf heeft aange-
bracht, vragen wij u vóóraf aan de gevelwerkzaam-
heden te verwijderen. Tijdens het huisbezoek wordt 
dit met u besproken. 

GEDRAGSCODE DE VARIABELE

Onze medewerkers en die van onze partners:

• Kunnen zich altijd identificeren met een geldig identiteitsbewijs.
• Dragen altijd schone herkenbare werkkleding met het logo van De Variabele.
• Stellen zich altijd voor en vertellen welke werkzaamheden worden uitgevoerd.
• Gedragen zich altijd als gast.
• Gebruiken geen grove taal en vloeken niet. 
• Roken alleen daar waar toegestaan (niet binnen het gebouw).
• Tijdens de werkzaamheden wordt er geen gebruik gemaakt van een bouwradio. Bij werkzaamheden 

in uw appartement is muziek (via de mobiel) op een gepast geluidsniveau toegestaan, en alleen als de 
bewoner daar toe geen bezwaar heeft.

• Gebruiken niet het toilet van de bewoner.
• Dekken de vloeren in uw appartement af in de ruimten waar gewerkt wordt. Als alle werkzaamheden in 

uw appartement klaar zijn, wordt de afdekking weer weggehaald.
• Melden veroorzaakte schade altijd aan de bewoner en onze uitvoerder. 
• Bellen tijdens het werk niet privé (met uitzondering van noodgevallen).
• Laten de werkplek aan het einde van de werkdag opgeruimd en gezogen achter.
• Melden bij de bewoner(s) als het werk klaar is en informeren of alles naar wens is verlopen.
• Zorgen ervoor dat de appartement afgesloten is, als er niet gewerkt wordt.
• Lossen eventuele tekortkomingen altijd op.
• Zorgen voor zo min mogelijk overlast (geluid en stof).
• Zorgen dat uw appartement toegankelijk blijft tijdens de werkzaamheden.
• Onze werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 16.30 uur. 
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• Voor de werkzaamheden aan de raamkanten vragen 
wij u rekening te houden met een vrije werkruimte 
van ongeveer 1 meter vanaf de ramen in uw appar-
tement. Wij gaan ervan uit dat u zelf de meubels en 
andere spullen, die in deze benodigde werkruimte 
staan, verplaatst. 

• Er wordt afdekfolie ter beschikking gesteld. Hier kunt 
u uw persoonlijke eigendommen en meubels mee 
afschermen. 

• Uw kostbare spullen bijvoorbeeld uw sieraden, 
laptop, telefoon op een niet zichtbare en veilige plek 
te leggen.

• Heeft u huisdieren? Dan vragen wij u om zelf 
voorzieningen te treffen voor uw huisdier. 

• Te zorgen dat de vakmensen toegang tot uw 
appartement krijgen. Bent u, of iemand anders 
namens u, niet in de gelegenheid om de toegang te 
geven, dan maken wij graag met u hiervoor nadere 
afspraken (ontvangst sleutel). 

• Wij verzoeken u om geen huis- en grofvuil in de bouw-
afvalcontainers te gooien. Het bouwafval moet 
gescheiden afgevoerd worden. De overheid stelt 
strenge milieueisen aan de manier waarop bouwafval 
verwerkt wordt. Voldoen wij hier niet aan, dan kan dit 
leiden tot hoge boetes. 

• Met u wordt er bij het huisbezoek graag gesproken 
over de mogelijkheden voor het afvoeren van overtol-
lige huisraad.

• De veiligheidsaanwijzingen van de medewerkers 
van De Variabele op te volgen. Met name tijdens het 
saneren van het asbest is dit van groot belang. U kunt 
tijdens de sanering geen of slechts beperkt gebruik 
maken van ramen en deuren in de gevel die wordt ge-
saneerd.

3.4 Schade

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er tijdens de 
werkzaamheden schade ontstaan aan uw eigendommen. 
Is er door de uitgevoerde werkzaamheden schade 
ontstaan? Meldt u dit dan binnen 24 uur bij de uitvoerder 
van De Variabele. Als de schade niet op korte termijn 
kan worden hersteld, dan kunt u een schadeformulier 
aanvragen bij de bewonersbegeleider. Hiermee kunt u 
ons, binnen een week na de schadedatum, schriftelijk 
aansprakelijk stellen. 

Wanneer wordt vastgesteld dat de ontstane schade 
aan uw appartement  of inboedel is veroorzaakt door 
werkzaamheden en buiten uw schuld om, dan wordt 
deze door ons hersteld. Stelt u ons aansprakelijk voor 
de schade als gevolg van werkzaamheden dan is het 
belangrijk dat u binnen 24 uur na constatering, dit meldt 
bij de uitvoerder.

De vakmensen van De Variabele aan het werk.



2120 Onderhoud 50 appartementen Complex Wetering - Zwanenveld te Nijmegen

4. Projectteam 

Het projectteam voor de 50 appartementen bestaat uit Portaal en De Variabele met haar partners.  We stellen 
u graag voor aan de belangrijkste contactpersonen van het Projectteam.

Ruth Ebisch – bewonersbegeleider – De Variabele
De bewonersbegeleider komt bij u langs voor het huisbezoek om de werkzaamheden en de 
planning verder toe te lichten. Zij zal enkele dagdelen per week aanwezig zijn op de bouw en 
samen met de uitvoerder het aanspreekpunt zijn voor u.

Paul Meijer – uitvoerder - De Variabele
De uitvoerder is verantwoordelijk voor de aansturing en uitvoering van het werk. Hij zorgt voor 
de juiste technische kwaliteit en dat alles volgens planning en afspraak gebeurt. 

Tijdens de werkzaamheden is de uitvoerder uw aanspreekpunt. U kunt bij hem terecht voor 
vragen, die met dit onderhoud te maken hebben. De uitvoerder wordt bijgestaan door de be-
wonersbegeleider.

We spannen ons gezamenlijk in om goed werk te leveren. Een goed onderling contact werkt voor u en ons plezierig bij 
de uitvoering van de werkzaamheden.

Portaal 
Heeft u vragen over de renovatie, die De Variabele niet kan beantwoorden, dan kunt u contact opnemen met Elles 
Witsiers (tot en met 31 augustus 2017) of Josine van de Winkel (vanaf 1 september 2017), de bewonersbegeleiders van 
Portaal. Zij kunnen u verder helpen.

De vakmensen 
van De Variabele 
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Belangrijke telefoonnummers voor u 

Tijdens de werkzaamheden kan zich altijd wat voordoen, waardoor er direct actie moet worden ondernomen. Doet dit 
zich voor, neemt u dan direct kontakt op met de bewonersbegeleider van De Variabele.  

06 – 13 05 72 92 

0481 – 22 50 15 
Bij calamiteiten na werktijd 

0800 – 767 82 25 

Met mobiel belt u :
0318 – 89 89 89 



Pascalweg 2b • Elst
0481 - 22 50 15 • www.devariabele.nl

Toekomst geven aan bestaand bezit
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