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Inleiding

Een betere woning voor u: goed geïsoleerd, veilig 

en gezond. U krijgt nieuwe kozijnen, met drielaags 

glas, en gevel-, dak- en vloerisolatie. Verouderde 

keukens, badkamers en toiletten vervangen we als 

u dit wilt. Ook vernieuwen we de uitstraling van het 

gebouw. We brengen veel verbeteringen aan, zoals 

nieuw hekwerk van het balkon en de galerij en extra 

scootmobiel plaatsen. Na de aanpak is uw woning 

weer helemaal van deze tijd op het gebied van 

inbraak, brand veilig heid en elektrische installaties. 

Dat is wat Portaal met de werkzaamheden aan uw 

woning en gebouw wil bereiken.

Om dit plan uit te kunnen uitvoeren is uw instemming 

nodig. Ten minste 70% van de bewoners moet 

‘ja’ zeggen. Wij vinden het belangrijk dat u weet 

wat u kunt verwachten en waar u ‘ja’ tegen zegt. 

In dit voorstel vindt u alle informatie, zodat u een 

goede keuze kunt maken, namelijk ‘voor’ of  ‘tegen’ 

het renovatievoorstel. U leest welke maatregelen 

en verbeteringen wij willen uitvoeren, wanneer de 

werkzaamheden gepland zijn.

Ook leest u wat wij gaan doen om de overlast te

beperken. Dit staat in het sociaal plan.  

Wij organiseren een informatiebijeenkomst om de 

plannen toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. 

Na de informatiebijeenkomst kunt u de modelwoning 

bezichtigen waar u de veranderingen kunt zien.

U ontvangt samen met dit renovatievoorstel een

antwoordformulier om uw keuze aan ons door te

geven. Verderop in dit boekje leest u meer hierover.

1. Project in vogelvlucht

Waarom?

De flat waarin u woont komt uit de jaren zeventig 

en is inmiddels ruim veertig jaar oud. In de 

afgelopen jaren hebben we natuurlijk normale 

onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, maar nu 

komt het moment waarop forsere ingrepen nodig zijn 

om te zorgen dat u prettig kunt blijven wonen.

Uit onze technische onderzoeken en gesprekken met 

bewoners komen verschillende aandachtspunten naar 

voren. Daarom willen wij graag:

•  De duurzaamheid verbeteren, zodat uw woning 

energiezuiniger wordt (label A).

•  Wooncomfort verbeteren, zodat u minder last heeft 

van tocht en vocht.

•  Ventilatie verbeteren, zodat uw binnenklimaat 

gezonder wordt.

•  Keuken, badkamer en toilet vervangen wanneer deze 

technisch niet in orde zijn en als u dat wilt.

•  Levensloopgeschikter maken, zodat u langer kunt 

blijven wonen.

•  Inbraak- en brandveiliger maken.

•  Uitstraling van de flat aan de binnen- en buitenkant 

verbeteren, zodat uw woongebouw aantrekkelijker 

wordt.

•  Oplossen van achterstallige onderhoudswerk-

zaamheden, zodat u weer zorgeloos kunt wonen.

Wat is het eindresultaat?

Een gezonde, veilige, comfortabele en energiezuinige 

woning, waar het prettig wonen is.

En waar u nog lang in kunt blijven wonen. Maar ook 

een flat met een moderne uitstraling.

Wat is de planning van de werkzaamheden

Als ten minste 70% van de bewoners instemt met het 

plan, dan start de aannemer met de voorbereidingen 

van de renovatie. We verwachten begin 2018 met de 

echte werkzaamheden te starten. Als alles volgens 

planning verloopt, duren de werkzaamheden per 

gebouw ruim een half  jaar.
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2. Wat gaat er precies gebeuren

Verbeteringen in de woning

Isolerende maatregelen

We gaan uw woning en woongebouw zeer energie-

zuinig maken, door isolerende maatregelen te treffen. 

We vervangen het glas door drielaags zonwerend 

isolatieglas, isoleren de gevel en de borstwering. Dit 

maakt de woning energiezuinig. Door het verbeteren 

van het ventilatiesysteem is er minder C02 in uw 

woning en zal uw woning droger zijn. Daardoor 

krijgen vocht en schimmel minder kans. Voor het 

vervangen van het glas en het aanpassen van het 

ventilatiesysteem moeten wij in uw woning zijn. 

Tijdens deze werkzaamheden vervangen wij ook uw 

voor- en achterdeur en uw ramen worden vervangen 

door draai-/kiepramen. Uitzondering hierop zijn de 

woningen die aansluiten op de corridor in de Zwaan. 

Bij deze woningen wordt de voordeur niet vervangen. 

Bij deze woningen wordt de voordeur wel geschilderd 

en voorzien van veilig hang- en sluitwerk. 

Installatie

Omdat wij uw woning goed gaan isoleren moet er 

ook beter geventileerd worden. Ventileren is nodig 

om het leefklimaat in uw woning goed te houden en 

vocht en schimmel te voorkomen. Daarom vervangen 

wij de huidige mechanische ventilatie voor een nieuw 

ventilatiesysteem. De ventilator zorgt voor afzuiging 

van de keuken, badkamer en het toilet. De oude 

aanzuigventielen in uw woning worden vervangen voor 

nieuwe ventielen. De aanvoer van verse lucht gebeurt 

voortaan door een raamrooster in de slaapkamers. 

Een ventilatorbox wordt geplaatst achter een verlaagd 

plafond in het toilet. In de keuken komt een aparte 

afzuigbox.

Ventilatie woonkamer

De aanvoer van verse lucht in de woonkamer komt via 

de gevel ter hoogte van de radiator uw woonkamer 

binnen. Het ventilatiesysteem zorgt voor een gezond 

en comfortabel binnenklimaat. De toegevoerde lucht 

van buiten wordt voorverwarmd door middel van de 

warme lucht van de radiator, waardoor de kans op 

tocht geminimaliseerd wordt. Gezond en comfortabel 

wonen dus.

Balkon Galerij

Balkondeur

Drielaags glas Isolatie

Vervangen/ 
Aanbrengen

Betekenis symbolen

Draaikiep ramen

Gevel balkonzijde

Galerijdeur

Drielaags glas Isolatie

Ventilatie

Draaikiep ramen

Gevel galerijzijde 
(indien van toepassing)

Let op: de voordeuren van de woningen 
die aansluiten op de corridor worden niet 
vervangen. Deze worden wel opnieuw 
geschilderd en voorzien van veilig hang- 
en sluitwerk.

Wist u dat een goed geventileerde woning minder 
warmte vraagt en u daarmee energie bespaart. 

Cli

Ventilatie via radiator
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Groepenkast

Alle woningen krijgen een nieuwe meterkast en een 

uitbreiding in de keuken met een perilex contact voor 

bijvoorbeeld koken op inductie. Voor alle woningen 

geldt dat een slechte vaatwasseraansluiting, die 

niet op een aparte groep zit, wordt vervangen. Heeft 

u extra groepen, dan worden deze behouden. De 

bewoners van de Zwaan hebben nu een gas aan-

sluiting alleen voor het koken. Als de bewoners gaan 

koken op elektra, dan komt de gasmeter te vervallen. 

Hiermee vervalt ook de kosten van het vastrecht 

en het netwerk voor de gasaansluiting. De bewoner 

moet zelf  de gasaansluiting opzeggen bij de 

energiemaatschappij. 

Asbest

Het is mogelijk dat we op sommige plekken asbest 

aantreffen. Bijvoorbeeld in de kit bij de kozijnen en 

in sommige gevallen in het vloerzeil. Deze asbest is 

hechtgebonden. Dat wil zeggen dat er geen risico 

is voor de gezondheid van bewoners, zolang het 

materiaal niet beschadigd wordt. Als verwijdering 

van asbest nodig is, dan wordt de asbest door 

een deskundig bedrijf  volgens de voorschriften 

verwijderd. Voordat we met de werkzaamheden 

starten, wordt dit nog nader onderzocht. We 

informeren u daar nog over. Deze werkzaamheden 

vallen onder het verplichte onderhoud.

Inbraakwerend

Al uw ramen en deuren worden voorzien van inbraak-

werend hang- en sluitwerk.

Brandveiligheid

In alle woningen worden rookmelders aangebracht, 

zodat u bij brand gewaarschuwd wordt.

Brievenbussen begane grond

Woont u op de begane grond en hebt u een brieven-

bus in uw deur? Dan wordt uw brievenbus vervangen 

door een losse postkast aan de gevel. De nieuwe 

voor deuren hebben geen brievenbus meer. Hiermee 

zorgen we ervoor dat er geen kou meer via de 

brievenbus in de woning komt.
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Onderhoud in de woning (keuze) 

Als het technisch noodzakelijk is, bieden wij u een 

nieuwe badkamer en/of  toilet en/of  keuken aan. 

U bent niet verplicht om hiervan gebruik te maken, 

als u bijvoorbeeld opziet tegen de overlast. Tijdens 

het huisbezoek beoordelen wij of  uw badkamer en/of  

toilet en/of  keuken technisch in orde zijn. Hieronder 

leggen we uit welke werkzaamheden we uitvoeren, als 

we bij u een badkamer, toilet of  keuken vervangen.

Badkamer

De tegels in de badkamer worden vervangen. De 

wand tegels worden tot aan het plafond aangebracht. 

Ook het sanitair, zoals de wastafel, wordt nieuw 

aangebracht. De kraan in de douchehoek en van de 

wastafel worden vervangen voor waterbesparende 

kranen. Het ventilatiesysteem wordt aangepast, zodat 

het vocht goed kan worden afgevoerd. Het plafond 

wordt gesausd en afgewerkt.

Toilet

In het vernieuwde toilet krijgt u nieuwe tegels, een 

nieuwe toiletpot en een nieuwe wastafel. In het toilet 

worden de tegels aangebracht tot 1.20 meter boven 

de afgewerkte vloer. Het plafond en de muur worden 

gesausd en afgewerkt.

Extra’s: Wilt u een verhoogd toilet? Dat is mogelijk.

U betaald hiervoor éénmalig een bedrag aan de

aannemer.

Keuken

In de vernieuwde keuken wordt het tegelwerk 

standaard boven het aanrechtblok en achter het 

kooktoestel aangebracht. Ook in keuken wordt 

de muur boven de tegels gesausd. Als de keuken 

vervangen wordt krijgt u standaard drie onder kasten 

en drie bovenkasten.

Extra’s: Wilt u extra betegeling in de keuken? Dat

is mogelijk. U betaalt in dat geval éénmalig een

bedrag per m2 aan de aannemer.

Vaatwasser 

Kiest u voor het vervangen van de keuken en heeft 

u een vaatwasseraansluiting. Dan wordt deze 

behouden.

Extra’s: Heeft u geen vaatwasseraansluiting en wilt u dat 

wel graag? Dat is mogelijk indien uw keuken vervangen 

wordt. U betaalt in dat geval éénmalig een bedrag aan 

de aannemer.

Materiaalkeuzes 

Portaal geeft u verschillende keuzes voor de afwer-

king van uw badkamer, toilet en keuken. U kiest 

zelf  voor de kleur en maat van de tegels, de kleur 

van de keukenkasten, het aanrechtblad en de soort 

handgrepen. In de modelwoning tonen wij u de 

verschillende keuzes voor de afwerking.

De keuzes uit het basispakket zijn kosteloos. Een 

luxere afwerking is mogelijk, dan betaalt u éénmalig 

een bijdrage aan de aannemer. Voordat de aannemer 

start met de werkzaamheden, nodigen wij u uit voor 

een keuzegesprek.

Let op: Kiest u voor een keuken-, badkamer- of 

toiletvervanging dan worden deze werkzaamheden in 

2018 uitgevoerd.
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Levensloopgeschiktheid type C woning

Is uw badkamer technisch niet in orde en kiest u voor 

een vervanging van de badkamer, dan maken wij die 

gelijk levensloopgeschikt. Heeft u nu, of  krijgt u in 

de toekomst lichamelijke beperkingen, dan is deze 

voorziening daarvoor geschikt. 

De ontwerpen in de afbeeldingen geven u een indruk 

van de aanpassing in uw badkamer. De grootste 

verandering is dat wij de toiletruimte betrekken bij 

de badkamer. De badkamer krijgt een ander indeling. 

De huidige toiletruimte kunt u gebruiken voor uw 

wasmachine en/of  droger. 

Opmerking: voor de andere type woningen blijft de 

indeling van de badkamer hetzelfde.

Douche

Aanpassing levensloopgeschikt type C woning

Wastafel

Douche

WC

Wasmachine/
wasdroger

Wastafel

WC

Huidige

situatie

Levensloop-

geschikt

Wasmachine/
wasdroger
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• Lange zijde gebouw 
• Kopgevel

Bergingen

Isolatie dak

Isolatie gevel

Isoleren bergingsplafond

Aanbrengen mechanische ventilatie

Aanbrengen led-verlichting voordeur

Vervangen galerijhek

Vervangen balkonhek

Verbeteringen aan het gebouw

Ook aan en in het woongebouw worden er 

verbeteringen aangebracht. Het gebouw wordt 

aan de buitenzijde geheel ingepakt met isolatie en 

nieuwe gevelafwerking. Hierdoor krijgt uw gebouw 

een hele nieuwe uitstraling en wordt uw woning 

energiezuiniger en comfortabeler. Hieronder volgt 

een overzicht van de werkzaamheden die we aan het 

gebouw uitvoeren: wensen vanuit de bewoners die wij 

meenemen aan verbeteringen voor het gebouw: 

Wensen vanuit de bewoners die wij meenemen aan 

verbeteringen voor het gebouw:

•  Vervangen marmoleum bij de entree en op de 

verdiepingen

•  Schilderwerk algemene ruimtes inclusief  kozijnen

•   Groenaanslag verwijderen in het noodtrappenhuis

•  Hekwerk van de galerijen vervangen

•  Hekwerk van de balkons vervangen

•  Verlichtingsarmaturen vervangen bij voordeuren en 

trappenhuizen voor LED-verlichting

•  Tegels galerijen schoonmaken

•  Verhogen balkons om de toegankelijkheid te 

verbeteren

Werkzaamheden aan het gebouw die uw woning 

energiezuinig en comfortabel maken zijn:

• Dakisolatie

• Vloerisolatie

• Buitengevelisolatie kopgevels

• Buitengevelisolatie gevel, balkon en galerij

Opstelplaats scootmobiel

Een veilige opstelplaats zal in samenspraak met 

brandweer en gemeente bepaald worden. Er komen 

voldoende stroompunten.
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3. De uitvoering

Als er voldoende bewoners ‘ja’ zeggen tegen het 

renovatievoorstel ontvangt u, voordat de aannemer 

begint, meer informatie over de uitvoering. 

U ontvangt een tweede informatieboekje met 

daarin de gedetailleerde planning. Daar staat 

bijvoorbeeld in wanneer de aannemer en Portaal 

bij u langskomen voor een huisbezoek, wanneer u 

keuzemogelijkheden heeft en wanneer uw flat en 

uw woning aan de beurt is. We geven precies aan 

wanneer wij welke werkzaamheden uitvoeren en wat 

dat voor u betekent aan overlast.

Planning werkzaamheden:

Als er instemming is voor het renovatievoorstel, 

de financiering en de vergunning rond is en de 

voorbereidingen volgens plan verlopen, starten we 

begin 2018 met de werkzaamheden.

De werkzaamheden voor de verbeteringen in uw 

woning duren maximaal 7 werkdagen waarvan wij 

5 dagen in uw woning moeten zijn. Van de totale 

werkzaamheden aan uw woning zijn wij 30% van de 

tijd binnen in uw woning en 70% buiten.

Als ook uw keuken, douche en toilet vervangen wordt, 

dan komen daar nog de volgende werkdagen bij:

• Keuken en/of  toilet 5 werkdagen

• Badkamer 8 werkdagen

De genoemde werkdagen zijn exclusief  het 

afhandelen van opleverpunten door de aannemer. 

Per flat zijn wij uiteindelijk ongeveer 30 weken aan 

het werk.

Aannemer:

Het aannemersbedrijf  dat de werkzaamheden 

uitvoert is Volker Wessels B.V.

Deze aannemer heeft ervaring met renovatie en heeft 

een gedragscode voor de medewerkers.

Planning voorbereiding:

Eerste huisbezoek (juni-juli 2017)

Na de presentatie van het plan en het overhandigen 

van het renovatievoorstel, komen we bij u langs voor 

een huisbezoek. We beoordelen of  het technisch 

noodzakelijk is om de badkamer, keuken en het toilet 

te vervangen. Als wij dat technisch noodzakelijk 

vinden, dan vragen wij u een keuze te maken of  

u uw keuken, en/of  badkamer en/of  toilet wil 

laten vervangen. Ook inventariseren wij tijdens dit 

huisbezoek de zelf  aangebrachte voorzieningen, 

zoals wandbeugels, douchestoel, zonweringen en 

dergelijke. We bespreken met u hoe we daar mee om 

gaan. Natuurlijk is er tijdens het huisbezoek ook alle 

ruimte voor uw vragen over het renovatievoorstel.

1 2
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7 8
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Bezoek modelwoning (juli 2017)

Begin juli 2017 nodigen wij u uit om de modelwoning 

te bezichtigen. In de modelwoning kunt u zien wat 

er verbeterd is, hoe de aannemer het gaat afwerken 

en wat dit voor u betekent, zoals bijvoorbeeld de 

vensterbank, het daglicht en afwerking van de 

kozijnen. Tijdens de bezichtiging kunt u kennis 

maken met de bewonersbegeleider. Wenst u daarna 

nog een persoonlijk gesprek, dan maken we direct 

een afspraak.

Om ervoor te zorgen dat wij begin 2018 starten met de 

werkzaamheden, dienen alle akkoordverklaringen tweede 

week augustus 2017 binnen te zijn.

Tweede huisbezoek 

(aantal weken voor start renovatie):

Tijdens het tweede huisbezoek bereiden wij u voor op 

de werkzaamheden. Tijdens dit bezoek overhandigen 

wij u het informatieboekje over de werkzaamheden 

en de dagplanning. We bespreken met u de volgende 

zaken:

• Wanneer wij wat gaan doen,

• wat wij van u vragen als voorbereiding en

• wat dit voor u betekent.

Bijvoorbeeld: dag x starten wij met het vervangen van de 

badkamer; Dat betekent dat voorafgaand de spullen uit 

de badkamer verwijderd moeten zijn en u vanaf dag x tot 

dag x de badkamer niet kunt gebruiken

Ook bespreken we tijdens dit tweede bezoek of  er in 

uw woning nog bijzonderheden zijn waar we rekening 

mee moeten houden. Bijvoorbeeld: huisdieren, ziekte, 

enzovoorts.

Tijdens het huisbezoek vragen we ook van welke 

tijdelijke voorzieningen u gebruik wilt maken. 

Bijvoorbeeld: u wilt gebruik maken van de huiskamer-

woning of  de Grondel om overdag af  en toe in te 

verblijven.

Tot slot kijken we samen met u of  er nog extra hulp 

nodig is. Bijvoorbeeld: bij het verplaatsen van zware 

meubelen, omdat u dit zelf  niet kunt en u ook geen 

vrienden of  familie in de buurt heeft wonen die u 

daarbij kunnen helpen. Of  wanneer u hulp nodig 

heeft bij het leeghalen van uw berging.

Het tweede huisbezoek vindt plaats een aantal weken 

voor de start van de renovatie. De afspraken leggen wij 

vast in een klantenkaart, waarvan u een kopie krijgt.

Voordeurgesprek

Een paar dagen voor de start van de werkzaamheden 

komen we nog kort bij u langs om te vragen of  alles 

duidelijk is. We nemen dan nog even kort de planning 

met u door.

Keuze-opties bewoner  

(september tm december 2017)

Komt u in aanmerking voor vervanging van de 

keuken, badkamer en toilet dan nodigen wij u uit 

in de modelwoning om een keuze te maken uit het 

tegelwerk en de opties voor de keukenopstelling. 

U krijgt daarna een schriftelijke bevestiging van uw 

keuze.1 2
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4. Wat zijn de financiële gevolgen voor u?

Totale woonlasten dalen

Uw totale woonlasten, inclusief  uw energierekening, 

gaan omlaag. Door de renovatie krijgt u een energie-

zuinigere, veiligere en gezondere woning. En een 

vernieuwde entree en opgeknapte portieken. Wel 

betaalt u na de renovatie een hogere huur aan 

Portaal. Hoe u toch goedkoper uit bent leggen we 

hieronder uit.

Huurverhoging en huurtoeslag

Door alle verbeteringen (exclusief  onderhoud) aan 

uw woning en uw woongebouw, stijgt uw huur met 

21 euro per maand. De huurprijs van uw woning 

blijft ook na deze huurverhoging onder de huur-

toeslaggrens. Dat betekent dat bewoners die nu 

huurtoeslag ontvangen, een deel van de huur-

verhoging terugkrijgen door een hogere huurtoeslag. 

De huurverhoging gaat in op de eerste van de 

volgende maand, na oplevering.

Besparen op energieverbruik

Door alle verbeteringen, zoals gevel-, vloer- en dak-

isolatie en drielaags glas, wordt uw woning zeer 

energie zuinig. Dat betekent dat uw huur stijgt, maar 

dat uw energieverbruik daalt. Verandert uw gezins-

situatie niet en blijft uw verbruiksgedrag hetzelfde, 

dan mag u de volgende besparing verwachten:

•  Twee-kamerwoningen: Tussen de 40 en 45% daling 

van het energieverbruik.

•  Drie-kamerwoningen: Tussen de 45 en 50% daling 

van het energieverbruik.

Een rekenvoorbeeld:

Stel u woont in een drie-kamerwoning, op de tweede 

verdieping, niet aan de kopgevel. De te verwachten 

besparing is 40%. U verbruikt 80 euro per maand, dit is 

een gemiddeld energieverbruik voor dit woningtype. Dan 

is uw verwachtte besparing 32 euro per maand. 

De verschillen hebben te maken met de grootte en de 

ligging van uw woning in het complex. Het bedrag dat 

u uiteindelijk bespaart, hangt vooral af van uw gebruik. 

Portaal kan daarom de besparing niet garanderen. Wel 

garanderen wij dat u een goed geïsoleerde woning krijgt 

en dat het energielabel stijgt naar label A. 

Tijdens de persoonlijke huisbezoeken kunnen we een 

inschatting geven van uw totale woonlasten, inclusief 

de besparing op het energieverbruik voor uw specifieke 

situatie. Ook kunnen wij kijken naar de gevolgen van de 

huurtoeslag.

Voor een beter milieu
Financieel voordeel is natuurlijk niet de enige reden om te gaan besparen op het energieverbruik. Veel 

bewoners hebben aangegeven een steentje te willen bijdragen aan een beter milieu. Wanneer energie 

geproduceerd wordt, komen er stoffen vrij die slecht zijn voor het milieu. Door deze renovatie gaat u 

besparen op energie en helpt u dus meteen mee aan een beter milieu.
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5. Sociaal plan

In het sociaal plan staan de rechten en plichten voor 

de bewoners, Portaal en de aannemer bij renovatie.

Renovatie in bewoonde staat

De renovatie- en onderhoudswerkzaamheden, die 

in dit renovatievoorstel beschreven staan, kunnen 

in bewoonde staat uitgevoerd worden. Dat betekent 

dat u tijdens de renovatie in uw woning kunt blijven 

wonen. Een renovatie geeft overlast voor u als 

bewoner. Wij beperken de overlast zoveel mogelijk. De 

maatregelen die wij gaan treffen om de overlast voor 

u te beperken beschrijven we in dit sociaal plan.

Maatwerk in bewonersbegeleiding

Voor, tijdens en na de renovatie is één bewoners-

begeleider van de aannemer aanwezig en één 

bewonersbegeleider van Portaal bereikbaar.

Wij vinden het belangrijk dat u persoonlijk antwoord 

krijgt op uw vragen, zo nodig zoeken we samen 

met u naar passende oplossingen voor uw zorgen. 

Daarvoor organiseert de bewonersbegeleider van de 

aannemer wekelijks een spreekuur. Heeft u liever dat 

de bewonersbegeleider bij u langskomt? Dan kunt u 

een afspraak maken.

In het geval van calamiteiten, zoals b.v. lekkage,

geen elektra of  water, kunt u ons 24 uur per dag

bereiken op een noodnummer, 0316 221845. Ook

bieden wij een app voor uw smart-telefoon.

Wij gaan bij iedere bewoner langs voor een

persoonlijk gesprek over het renovatievoorstel.

Tijdens dit gesprek kunt u vragen stellen over het

renovatievoorstel. In het gesprek komen ook uw

eventuele zorgen aan de orde, zodat wij daar bij

uitvoering rekening mee kunnen houden.

U kunt van ons het volgende verwachten:

•  Vier weken voor start uitvoering krijgt u een 

dagplanning, daarop aangegeven: 

- welke werkzaamheden in de woning plaatsvinden 

- waar ze plaatsvinden in de woning 

- welke overlast u kunt verwachten 

- wanneer de werkzaamheden plaatsvinden

•  De werkzaamheden laten wij zoveel mogelijk op 

elkaar aansluiten, zodat wij de periode van overlast 

voor u zo kort mogelijk houden.

•  Aan de voor- en achterkant van uw woning 

wordt niet tegelijkertijd gewerkt, zodat u altijd 

minimaal een ruimte hebt in uw woning waar geen 

werkzaamheden plaatsvinden.

•  U krijgt afdekplastic om uw meubels te beschermen 

en als we aan het werk gaan plakken we de vloeren 

van uw woning af  om beschadiging te voorkomen.

•  Indien nodig kunt u verhuisdozen van ons krijgen 

om tijdelijk uw eigendom op te bergen.

•  We plaatsen stofschermen om ervoor te zorgen dat 

u minder stof  in uw woning krijgt.

•  Indien nodig verstrekken wij u een elektrische 

kachel in de ruimte waar u verblijft.

•  Om de geluidsoverlast te beperken hakken we niet 

in constructiemuren (betonmuren), maar snijden we 

in deze muren.

•  Overdag kan het voorkomen dat de elektra tijdelijk 

onderbroken wordt. In de dagplanning staat 

aangegeven op welke dag er tijdelijk geen elektra is. 

Na werktijd is er altijd elektra.

•  De werktijden zijn van 07.30 uur tot 16.30 uur. 

Op het eind van de werkdag zorgt de aannemer 

ervoor dat de werkplekken en loopzones geveegd en 

gestofzuigd worden.

•  De vaklieden van de aannemer maken geen gebruik 

van radio’s en andere geluidsapparatuur.

•  Tijdens pauzes en na werktijd wordt de voordeur 

van uw woning afgesloten. In de dagplanning geven 

wij aan wanneer de pauzes zijn.

•  U kunt gebruik maken van een afvalcontainer om 

uw afval, zoals bijvoorbeeld oude meubels, weg te 

gooien.

•  Het plafond van de bergingen gaan wij isoleren. 

Dit zijn alleen de bergingen die onder de woning 

zitten. U kunt ervoor kiezen om uw eigendom in 

een afsluitbare opslagcontainer op te slaan. We 

bespreken dit tijdens het huisbezoek. Uitzonderingen

De renovatie is in bewoonde staat. Voor bewoners

die ernstig ziek zijn maken we een maatwerk-

oplossing.
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Wij houden rekening met uw leefomgeving:

•  De aannemer zorgt voor een duidelijk parkeerbeleid 

voor alle vaklieden, zodat u weinig overlast ervaart 

en u de parkeerplaats zoveel mogelijk kunt blijven 

gebruiken.

•  Bouwmaterialen worden geleverd en afgevoerd op 

vaste tijden en via vaste routes.

•  De werkplek en omgeving wordt iedere dag netjes 

en veilig achtergelaten door de aannemer.

•  Het terrein met de bouwketens en opslag 

bouwmaterialen is afgebakend en afgesloten.

•  De aannemer hanteert een veiligheidsplan om 

onveilige situaties en ongevallen te voorkomen.

In de periode van de vervanging van de keuken, 

bad kamer en toilet bieden wij de volgende 

voorzieningen:

•  U kunt gebruik maken van een douche-/toilet-

voorziening in de huiskamerwoning. Deze huis-

kamer woning is in de Bloemberg/de Zwaan of  

dichtbij. Vooraf  aan de uitvoering krijgt u te horen 

waar deze huiskamerwoning is.

•  Aan het einde van de werkdag plaatsen wij uw eigen 

toilet terug. Deze is dan aangesloten op de riolering 

en niet op de waterleiding. Vanaf  dat moment tot de 

volgende ochtend, kunt u uw eigen toilet gebruiken 

en met een emmertje met water doorspoelen.

•  Bij de vervanging van de douche bij woningtype C 

(zie plattegrond) halen we het oude toilet pas weg 

als de badkamer vervangen is. U heeft dus dan 

tijdens de gehele badkamervervanging een toilet.

•  U kunt tijdens de eventuele vervanging van uw 

keuken kiezen voor een vervangende kook voor-

ziening, dit is een keukenblokje op wieltjes met 

een kraantje en 2-pits kooktoestel.

•  U kunt gebruik maken van een was- en droog-

machine in de huiskamerwoning. Er ligt een 

handleiding voor gebruik van deze voorzieningen.

•  Er is stromend water in uw woning. Deze kan over-

dag tijdelijk onderbroken worden. Buiten werktijd is 

er minimaal één kraan en een afvoer bruikbaar. 

Tijdens de renovatie bieden we verschillende 

mogelijkheden om te ontsnappen aan de werkzaam-

heden:

•  Er zijn meerdere huiskamerwoningen, waar alle 

bewoners gebruik van kunnen maken. De woning 

is bedoeld voor als er werkzaamheden zijn in uw 

woning. Deze huiskamerwoning is volledig ingericht 

en dichtbij uw woning. De huiskamerwoning bestaat 

uit meerdere afsluitbare ruimten. Voordat de 

werkzaamheden beginnen, vragen we wie er gebruik 

van de huiskamerwoning wil maken. U kunt in de 

huiskamerwoning niet overnachten.

•  Voor bewoners met een medische indicatie 

(afgegeven door een medisch en onafhankelijk 

specialist) zoeken we een maatwerkoplossing, in 

goed overleg met de betrokkenen. Dit geldt dan voor 

de tijd dat er werkzaamheden zijn in de woning. En 

als deze bewoners tijdelijk uit huis gaan, hoeven ze 

alleen hun persoonlijke spullen mee te nemen.
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Wat vragen wij van u?

•  Verplaatsen van (een deel van) uw meubels, zodat 

er ruimte ontstaat om te werken. U krijgt afdekfolie.

•  Bij het vervangen van de kozijnen, vragen wij u om 

binnen één meter vanaf  het raam geen spullen 

meer te hebben staan of  hangen. De vensterbanken 

moeten leeg. En de (rol)gordijnen moeten eraf  

gehaald worden.

•  Zonodig inpakken van uw eigendommen, bijvoor-

beeld bij een keukenvervanging, het leegmaken van 

de keukenkasten.

•  Indien u een berging heeft onder een woning vragen 

wij u wat plaats te maken in de berging, zodat wij 

het plafond kunnen isoleren.

•  Alle spullen moeten tijdelijk van uw balkon gehaald 

worden.

•  Bij de eventuele vervanging van badkamer en toilet 

vragen wij u uw lampen weg te halen.

•  Tijdens de renovatie vragen wij u de vaklieden 

toegang te geven tot uw woning, door aanwezig te 

zijn of  de sleutel af  te geven.

Voor al deze klusjes geldt dat in de dagplanning staat 

aangegeven wanneer u dit gedaan moet hebben.

Kunt u bovenstaande voorbereidingswerkzaamheden 

niet zelf, geef  dit dan aan tijdens het huisbezoek. Zie 

hiernaast.

Hulp bij voorbereidingen renovatie:

Lukt het u niet om uw spullen zelf  te verplaatsen en 

bijvoorbeeld gordijnen eraf  te halen, dan kunt u de 

klus- en koffiekaart inzetten. Op een gemakkelijke 

en prettige manier bieden wij u de hulp die u nodig 

heeft, voor-, tijdens en na de renovatie/onderhoud. 

We bespreken de klus- en koffiekaart tijdens het 

huisbezoek.

Met de klus- en koffiekaart kunt u kiezen uit:

•  Tips en handige handjes van onze ervaren 

klusmannen.

•  Kleine materialen, boutjes, moeren et cetera.

•  Het lenen van gereedschap zoals bijvoorbeeld een 

accuboor.

• Een lekker kopje koffie en een gezellig praatje.

Schadeafhandeling

We proberen zoveel mogelijk schade te voorkomen, 

daarom hebben we ook schade beperkende maat-

regelen afgesproken met de aannemer, daarover leest 

u op eerdere pagina’s meer. 

De aannemer informeert u vooraf  wat u zelf  kunt 

doen om schade te voorkomen, door bijvoorbeeld te 

adviseren om eigendommen te verplaatsen. Volgt u 

het advies van de aannemer niet op en er ontstaat 

schade, dan bent u hiervoor zelf  verantwoordelijk. 

Er zijn twee soorten schades: 

•  De voorziene schade. Dit is de schade die wij vooraf  

kunnen zien zoals bijvoorbeeld de afwerking van het 

kozijn in de woning. Het herstel van de voorziene 

schade maken we zichtbaar in de modelwoning. 

•  De niet voorziene schades. Ontstaat er toch schade 

aan de woning, dan herstelt de aannemer deze. 

Ontstaat er schade aan uw eigendommen, dan 

meldt u dit binnen 24 uur bij de bewonersbegeleider 

van de aannemer. Gooi geen spullen weg voordat 

de aannemer de schade gezien heeft, want anders 

kan niet bepaald worden dat u schade heeft en 

hoe hoog deze schade is. De bewonersbegeleider 

van de aannemer zorgt voor een snelle en juiste 

afhandeling van uw schadeclaim.

UW KNIPKAART
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 KlUsAdvIes

 GeReedschAP UITleeN

 schooNmAAKARTIKeleN

 veRfARTIKeleN

 KleIN mATeRIAAl

 ... KoffIe

GAAT U 
KlUsseN? 
Onze Klussen+Koffie winkel is er om 
een handje te helpen. Dus loop even  
bij ons binnen…

Met de knipkaart heeft u de  
volgende mogelijkheden:

Zult u net zien dat u het juiste gereedschap mist, als u aan de slag gaat. 
Of dat u een handig klusmaatje nodig heeft om een gaatje in de muur 
te boren, een schilderijtje of een lamp op te hangen. Misschien heeft u 
wat schroefjes, een kroonsteentje of wat tape nodig. Geen probleem, de 
Klussen+Koffie winkel helpt u vooruit.

Lekker makkelijk, vlakbij uw huis!

WAARvooR KUNT U TeRechT?
Klussen+Koffie is een unieke service. Op een makkelijke, prettige manier 
bieden wij u alle hulp die u nodig heeft voor een goede start in uw  
opgeknapte woning. Loop maar binnen voor:

•  kleine materialen, zoals boutjes, moertjes, schroefjes, pluggen;
•  het lenen van gereedschap, zoals een klopboor en een accuboor  

op vertoon van uw legitimatie;
•  tips en handige handjes van onze ervaren klusmannen;
•  een lekker kopje koffie en een gezellig praatje.

Heeft u opleveringspunten, reparatieverzoeken, vragen of  
klachten? Ook daarmee kunt u terecht in de winkel.

Op uw knipkaart staan 25 knipjes en voor elke aankoop of dienstverlening 
gaan er een of meerdere knipjes vanaf. De ‘knipjes-lijst’ hangt in de winkel. 
Advies is altijd gratis, net als het kopje koffie.

Voordat wij starten met de werkzaamheden maken 

wij een foto-opname van de woning en uw spullen. 

Zo kan een schade achteraf goed beoordeeld worden 

en is er geen discussie.

Schadeherstel is maatwerk. Mocht het niet duidelijk 

zijn wat de schadevergoeding is, of wanneer u het 

niet eens bent met de beslissing van de aannemer, 

dan schakelen we een onafhankelijk expert in. 

De uitspraak van de onafhankelijk expert is bindend.
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Vergoeding voor overlast

Voor de overlast die u heeft door de uitvoering van de 

werkzaamheden in bewoonde staat, geeft Portaal een 

overlastvergoeding van € 15,00 per kalenderdag. Dit 

geldt voor de gehele periode dat de werkzaamheden 

in de woning plaatsvinden, inclusief  de zaterdagen en 

zondagen in de renovatieperiode. 

De vergoeding van € 15,00 per kalenderdag is voor 

alle huishoudens gelijk ongeacht de grootte van 

het huishouden. De vergoeding is een compensatie 

voor het verminderde woongenot zoals bijvoorbeeld 

het niet of  beperkt gebruiken van voorzieningen 

in en rond uw woning, stof- en geluidsoverlast, 

schoonmaakkosten, gebruik van elektra en water 

door de aannemer en extra stookkosten. Dus voor 

alle extra kosten die u maakt tijdens de renovatie. 

Het totaal aantal dagen hangt af  van de werkzaam-

heden die in uw woning plaatsvinden. Dit is per 

woning verschillend, omdat niet in alle woningen 

de badkamer en/of  keuken en/of  toilet vernieuwd 

worden. Voorafgaand aan de uitvoering van de 

werkzaamheden ontvangt u van ons een dagplanning. 

Hierop staat per dag wat we in uw woning gaan doen, 

hoe lang het uitvoeren van de werkzaamheden duurt 

en welke overlast u kunt verwachten.

De werkzaamheden voor de woningverbetering duren 

naar verwachting 7 werkdagen waarvan 5 werkdagen 

in uw woning. Dit is exclusief  opleveren.

De werkzaamheden voor de eventuele vervanging van 

de keuken en/of  toilet bedragen naar verwachting 

5 werkdagen (exclusief  opleveren). De werkzaam-

heden voor de eventuele vervanging van de badkamer 

bedragen naar verwachting 8 werkdagen (exclusief  

opleveren). Vier weken voor start werkzaamheden 

geven wij aan hoeveel werkdagen wij in de woning 

bezig zijn.

Als er vanwege slechte weersomstandigheden geen 

werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden, dan loopt 

de planning uit. Er wordt geen vergoeding uitgekeerd 

voor de onwerkbare dagen.

Indien u ervoor kiest om zelf  tijdelijk naar een 

ander woonadres te gaan, krijgt u een eenmalige 

vergoeding van € 150,00. De vergoedingen betalen 

we alleen uit aan de hoofdhuurder. Daarbij geldt dat 

de hoofdhuurder een huurcontract heeft met Portaal 

voor onbepaalde tijd. Geen recht op vergoeding 

hebben inwoners, zoals inwonende kinderen, tijdelijke 

huurder(s) en onderhuurders.
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Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)

Zelf  aangebrachte voorzieningen zijn bijvoorbeeld 

zonneschermen, airco’s, luxe keukens en dergelijke. 

Voor zelf  aangebrachte voorzieningen geldt dat u in 

principe altijd toestemming moet vragen aan Portaal, 

voordat u deze aanbrengt in uw woning. Tijdens de 

renovatie gelden hiervoor de volgende regels:

•  Heeft u zelf  wat aan de woning veranderd en 

toestemming van Portaal gekregen? Als deze 

voorziening nog in goede technische staat is, 

dan demonteren wij de voorziening en plaatsen 

wij het na renovatie terug. Als deze niet meer in 

goede technische staat is, dan verwijderen wij de 

voorziening. U krijgt hiervoor geen vergoeding.

•  Heeft u zelf  wat aan de woning veranderd en geen 

toestemming van Portaal gekregen? Dan beoordelen 

wij tijdens het huisbezoek de voorziening onder 

meer op technische werking en veiligheid. Als 

wij de voorziening goedkeuren op basis van het 

huidige ZAV-beleid van Portaal (www.portaal.nl), dan 

demonteren wij de voorziening en plaatsen wij het 

na renovatie terug. Als wij de voorziening afkeuren, 

dan verwijderen wij de voorziening. U krijgt hiervoor 

geen vergoeding.

•  Het is mogelijk dat uw voorziening niet meer past 

op de nieuwe gevel. Als het een goedgekeurde ZAV 

is (zie voorgaande twee punten), zorgen wij voor 

vervanging. U krijgt hiervoor geen vergoeding.

Als u een luxe keuken heeft en deze is technisch aan 

vervanging toe en u wilt deze laten vervangen door 

de aannemer, dan krijgt u een standaard keuken 

(3 boven- en 3 onderkasten) terug. Tegen bijbetaling 

kunt u kiezen voor opties, bijvoorbeeld een extra 

keukenkast.

Voorzieningen die zijn aangebracht vanwege een 

lichamelijke beperking of  door de WMO, worden door 

ons teruggeplaatst.
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Instemmingsprocedure

In dit boekje heeft u veel informatie gevonden 

over de renovatie. Daarnaast organiseren wij een 

informatiebijeenkomst om de plannen toe te lichten 

en uw vragen te beantwoorden. Na de informatie-

bijeenkomst kunt u de modelwoning bezichtigen 

waar u de veranderingen kunt zien. Daarna is het aan 

u om het bijgaande antwoordformulier in te vullen 

en uw keuze (voor of  tegen het renovatievoorstel) 

door te geven. Portaal en VolkerWessels voeren de 

instemmingsprocedure.

Hoe werkt het instemmen stap voor stap?

1.  U ontvang dit informatieboekje, dit is het renovatie-

voorstel inclusief  onderhouds werk zaamheden.

2.  Lees de informatie goed door.

3.  Uw vragen kunt u stellen tijdens de informatie bij-

een komst, bij het bezoeken van de modelwoning, 

tijdens het huisbezoek en tijdens de spreekuren.

4.  Wilt u een extra afspraak met ons? Neem dan 

contact met ons op. Wij komen dan bij u thuis.

5.  U ontvangt bij dit renovatievoorstel ook het 

antwoord formulier. Hierop kunt u aangeven of  u 

vóór of  tegen het renovatievoorstel bent.

6.  Het ingevulde antwoordformulier telt als uw stem 

voor of  tegen het renovatievoorstel.

7.  U levert het antwoordformulier in bij ons of  stuurt 

het op.

8.  Half  augustus sturen wij een brief  aan alle 

bewoners of  de renovatie doorgaat.

Wanneer kan de renovatie worden uitgevoerd?

De werkzaamheden uit dit voorstel kunnen alleen 

doorgaan, wanneer 70% of  meer van de bewoners 

(één stem per huishouden) met het renovatievoorstel 

akkoord gaat. Op dat moment zijn alle bewoners 

volgens de wet aan het renovatievoorstel gebonden. 

Natuurlijk is dit onder voorbehoud dat de financiering 

en de vergunning rond is. 

Wat kunnen niet-instemmende bewoners doen tegen 

het renovatievoorstel?

Na de brief  met de uitslag van de stemming over de 

renovatie hebben niet-instemmende bewoners, dus 

bewoners die tegen het voorstel hebben gestemd of  

niet hebben gestemd, 8 weken om eventueel naar 

de rechter gaan. Zij kunnen de rechter vragen of  

het renovatievoorstel redelijk is. Als ze niet naar de 

rechter gaan, dan wordt het renovatievoorstel geacht 

redelijk te zijn en zijn de bewoners die ‘nee’ hebben 

gestemd en zij die geen stem hebben uitgebracht, 

wettelijk gezien ook aan het renovatievoorstel 

gebonden. Alle bewoners moeten dan aan de 

werkzaam heden hun medewerking verlenen.

1 2

3 4

5 6

7 8

informatiebijeenkomst

5 t/m 6 juli

13 en 14 juni 

7 t/m 28 juli

Medio aug

begin 2018 start werkzaamheden

bezoek modelwoning

antwoordformulier retour 

uitslag renovatie

30 31



Hoe weet ik of ik voor of tegen moet stemmen?

Het is belangrijk dat u, voordat u stemt, goed weet

wat de renovatie voor u betekent. Daarom hebben

wij dit informatieboekje samengesteld. Hebt u nog

vragen? Dan beantwoorden wij die graag.

Is het belangrijk dat ik mijn stem uitbreng?

Ja, want niet uitgebrachte stemmen gelden als een 

‘nee’-stem.

Wanneer treedt het sociaal plan in werking?

Het sociaal plan treedt in werking na de datum 

dat wij u schriftelijk hebben geïnformeerd dat de 

renovatie doorgaat.

Wat is de planning tot aan het definitieve besluit?

•  2e week juni; 13 en 14 juni 2017 - informatie bij-

een komst. U ontvangt het renovatie voorstel (met 

antwoordformulier).

•  Eerste week juli - bezoek modelwoning. U ontvangt 

nog de uitnodiging.

•  11 augustus 2017 - sluiting instemmingsprocedure.

•  Zodra 70% behaald is, of  wanneer alle stemmen 

zijn uitgebracht, stuurt Portaal een schriftelijke 

bevestiging met de uitkomst. Hierna gaat de termijn 

van 8 weken in.

•  Na 8 weken informeren wij u of  de renovatie 

definitief  doorgaat.

Ik heb een probleem dat niet in dit renovatievoorstel staat. 

Wat nu?

Kom langs op het spreekuur van onze bewoners begeleider. 

Of stuur een mail naar fgommers@volkerwessels.nl of  

bel 06 39 79 24 95.
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Ruimte voor notities

Het is handig om van te voren alvast uw 

vragen op te schrijven, zodat u de vragen kunt 

voorleggen aan de bewonersbegeleiders als zij 

langskomen.

1 2

3 4

5 6

7 8

Vragen en begeleiding?

Onze bewonersbegeleider is 

Frank Gommers.

Bij hem kunt u terecht met 

vragen over de renovatie en wat 

dit voor u betekent.

Vanaf  14 juni t/m eind juli houden 

wij inloopspreekuur op woensdag tussen 13.30 en 

14.30 uur in het huismeesterkantoor in de Zwaan.

U kunt ook bellen (076 - 887 59 16) of  mailen naar 

fgommers@volkerwessels.nl

Met vragen die niet over de renovatie gaan, maar bijvoorbeeld over overlast of het beheer van uw gebouw,  

kunt u terecht bij de beheerder leef omgeving van Portaal of bij de Portaal Klanten service. Kijk daarvoor op 

www.portaal.nl of bel met 0800 - 767 82 25 (met een mobiele telefoon belt u 0318 - 89 89 89).
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