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Vraag & Antwoord  

Tijdens de inloopbijeenkomsten op 9 en 10 oktober hebt u veel vragen gesteld. In deze 

nieuwsbrief zetten wij de meest gestelde vragen en antwoorden nog eens op een rij.  

Draagvlakmeting 

De komende twee weken houdt het Vierde Huis de draagvlakmeting. U kiest dan voor 

of tegen de renovatie. Het onderhoud en renovatieplan staat in het draagvlakboekje. 

Hoe de woning eruit gaat zien, heeft u kunnen zien in de woning op nummer 71. Als 

70% of meer van de bewoners instemt, gaat het door.  Als minder dan 70% van de 

bewoners instemt, gaat het niet door.  

Huurverhoging en balkon   

Voor de renovatie van uw woning betaalt u een huurverhoging van 30 euro per maand.  

Wilt u ook een balkon dan komt daar 25 euro per maand bij. 

Balkon 

In het plan vergroten wij de keuken en de badkamer. Daardoor verdwijnt een balkon. 

Tijdens de huisbezoeken bleken velen van u een balkon aan de achterzijde te willen 

behouden. Wij kunnen u dit aanbieden tegen een extra huurverhoging.  

Maar ik betaal toch al voor een balkon?  

De huur van uw woning is gebaseerd op het Woningwaarderingssysteem. Voor de flats 

is bij de berekening van de huur/woningwaardering rekening gehouden met een 

buitenruimte (balkons) tot 25m2. Ondanks het weghalen van het balkon aan de 

achterkant blijft de woningwaardering gelijk. Terwijl u wel een grotere keuken en 

badkamer krijgt. Een tweede balkon aan de achterzijde is volgens de huurcommissie 

een woningverbetering. Deze woningverbetering mogen wij daarom doorberekenen.  

Vergoeding en wat moet ik daarvan doen? 

U krijgt in totaal 5931 euro. Dit is wettelijk vastgesteld. U kunt hiervan het volgende 

betalen: 

• Kosten van uw tijdelijke verblijf 

• Opslag van uw inboedel in uw eigen woning of meenemen van uw inboedel  

• Reiskosten, klushulp, inboedelverzekering 

• Extra opvang van uw kind of dier 

• Extra vrije dagen kopen 

• Kleine werkzaamheden in uw woning, na de renovatie 

• Gordijnen of andere raambekleding vervangen of aanpassen. De indeling van 

de ramen verandert.  

• Afwerking veranderen: door het verwijderen van de leidingen van de 

stadsverwarming ontstaan er gaten in vloer en plafond. Deze gaten maken we 

dicht. Als u ze anders afgewerkt wilt hebben, moet u dit zelf doen.  

Oktober 2017 

Inhoud 
• Draagvlakmeting 

• Huurverhoging en 

balkon 

• Balkon 

• Maar ik betaal toch al 

voor een balkon? 

• Vergoeding en wat 

moet ik daarvan 

doen? 

• Inboedel 

• Kan ik in mijn 

woning? 

• Drie weken ergens 

anders heen 

• Waar kan ik dan 

heen? 

• Keuzes 

logeerwoning, 

inboedel en balkon 

• Wat moet ik regelen 

voor de renovatie? 

• Waarom krijgen wij 

geen lift? 

• Contact 

Contact 

Yvonne van der Linde of 

Aad Visser 

06 - 57 67 65 83 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal en 

wordt verspreid onder de 

bewoners van : 

Afrikalaan 51 – 145 

 



 

2 van 3 

Nieuwsbrief Portaal 

Oktober 2017 

• Afwerking veranderen: nieuwe wanden leveren wij gesausd op. Als u deze 

anders afgewerkt wilt hebben, moet u dit zelf doen. 

• Vloerbedekking in de keuken leggen, omdat de vloer in de keuken is verhoogd 

en het keukenblok is verplaatst.  

Kortom, u moet er alles van betalen wat nodig is voor een tijdelijk verblijf elders en de 

herinrichting van uw woning. We adviseren u om rekening te houden met deze 

uitgaven.  

Inboedel 

Als u kosten wilt besparen, haalt u uw woning leeg en slaat u uw inboedel ergens 

anders op. Maar u kunt uw inboedel tegen een vergoeding van 500 euro in uw woning 

laten staan. De keuze is aan u! De inboedel moet u opstapelen op de aanwezen 

plaatsen. De vloerbedekking laat u liggen. De aannemer plakt de loop- en werkruimte 

af met stucloper, dekt uw inboedel af met plastic en plaatst stofschermen. Dit alles is 

tegen kostprijs. Wij verdienen hier niets aan.  

Kan ik in mijn woning?  

Op het moment dat de aannemer in uw woning met de werkzaamheden start, kunt u 

niet meer in uw woning en dus ook niet bij uw spullen.  

Drie weken ergens anders heen  

Door de werkzaamheden in uw woning moet u drie weken ergens anders verblijven.  

Dat is veiliger en rustiger voor u.  

Waar kan ik dan heen?  

U kunt verblijven waar u wilt. U kunt naar familie of vrienden gaan, een vakantiewoning 

huren of op vakantie gaan naar familie in het buitenland. De keuze is aan u. Het is 

belangrijk om bij uw keuze mee te nemen dat u drie weken uit uw huis moet zijn!  

Kunt of wilt u het zelf niet regelen, dan biedt Portaal tegen een vergoeding een 

logeerwoning aan. Deze kost 1000 euro voor vier weken en is inclusief gas, water, 

licht, internet en tv. Ook dit is tegen kostprijs. De woningen zijn volledig ingericht. 

Keuzes logeerwoning, inboedel en balkon  

Begin november ontvangt u van ons een brief met de uitslag van de draagvlakmeting. 

Als dit behaald is, krijgen alle bewoners van de Afrikalaan in november en december 

een uitnodiging om hun keuzes te maken. Tijdens die gesprekken maakt u een keuze: 

• voor de kleuren van de tegels, aanrechtblad en handvatten in uw nieuwe 

keuken, badkamer en toilet  

• voor het wel of niet het achterlaten van de inboedel in de woning  

• voor het wel of niet gebruiken van een logeerwoning van Portaal  

• voor wel of niet een nieuw balkon aan de achterzijde. 

Wat moet ik regelen voor de renovatie? 

In de uitvoeringsbrochure geven wij u straks nog veel meer tips. Denk in ieder geval 

aan de volgende zaken: 

• U en uw gezinsleden kunnen tijdens de renovatie niet in uw woning. U kunt 

tijdens de werkzaamheden ook niet bij uw spullen. 

• Voorafgaand aan de renovatie haalt u uw woning leeg of u zet uw inboedel op 

de aangewezen plaatsen in uw woning.  

• U neemt uw kostbare eigendommen mee. 

• U geeft de sleutels van uw woning af aan de aannemer tijdens het 

overdrachtsmoment. 

• U geeft uiterlijk bij de overdracht van de sleutel aan de aannemer door wat uw 

tijdelijke woonadres is. 
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• Als uw financiën geregeld worden door een bewindvoerder of anderen, 

overlegt u met de bewindvoerder over de uitbetaling van de vergoeding.  

• U heeft (of neemt) een  inboedelverzekering. U geeft door aan uw verzekering 

dat u verzekerd moet zijn op twee adressen. De aannemer is niet verzekerd 

voor uw inboedel. 

• U betaalt de huur van uw eigen woning aan de Afrikalaan omdat het 

huurcontact in stand blijft. 

Waarom krijgen wij geen lift?  

Portaal heeft u bij de start van het project verteld dat er geen lift komt bij deze zes flats. 

De reden hiervoor is dat er nu voldoende woningen met lift beschikbaar zijn in de wijk. 

Dit was niet geval en daarom heeft Portaal extra geld uitgegeven voor liften bij vier 

flats. Het is niet mogelijk om overal die extra investering te doen. 

Contact 

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief?  

 

U kunt Portaal op de volgende manieren bereiken: 

 

• Heeft u een reparatieverzoek voor uw woning? Meldt uw verzoek via de website 

www.portaal.nl Of bel 0800 - 767 82 25 of 0318 – 89 89 89. 

• Heeft u een vraag over de voorgenomen renovatie en onderhoud? Bel dan 

naar 06-57676583 en vraag naar Aad Visser of Yvonne van der Linde  

• Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief ? Bel dan naar 0800 – 767 

82 25 (gratis) of 0318 – 89 89 89 (mobiele telefoon) en vraag naar Ilse Houtman of 

mail naar afrikalaan@portaal.nl   Vermeld daarbij uw naam en adres.  

 


